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ص�ة وال��س�م عل���ى خي���ر الخل���ق وال���الحم��د � رب الع���المين 

وعل�ى اھ�ل بيت�ه ) ص(اجمعين وس�يد المرس�لين محم�د ا�م�ين 

  .طاھرينالطيبيين ال) ع(

 ا�ن�سان ،وم�ن خلق�ه ،ان * عز وجل خل�ق الخ�ئ�ق ..بعد أما

 .. وبل��د..بع��دة لغ��ات متفاوت��ة لك��ل ق��ارةال��ذي تع��دد ف��ي لغت��ه، 

، ، اح�داھا ع�ن ا�خ�رى ھنالك لغ�ات ولھج�ات تختل�ف..ومدينة

وللغة أھمية كبيرة في ايصال المعنى ب�ين الم�تكلم والمخاط�ب، 

خ��ت�ط وت��رابط كبي��ر ب��ين  ھنال��ك اأص��بحوف��ي الوق��ت الح��الي 

 عل���ى تعل���م لغ���ة ا?ھمي���ةالبل���دان والثقاف���ات مم���ا ادى لف���رض 

وم���ن اللغ���ات الت���ي  للتف���اھم والمعرف���ة ب���شكل ع���ام، ا@خ���رين

 العربية وبالخ�صوص ف�ي ا?واسطانتشرت وازداد تداولھا في 

ولك��ون ھنال��ك اخ��ت�ط وارتب��اط ب���ين ) اللغ��ة الفارس��ية(بل��دنا 

وللحاج�ة الماس�ة ل�تعلم ة ب�شكل كبي�ر،  والعربي�البلدان الفارس�ية

اللغ��ة ومعرف��ة م��ا تحم��ل م��ن مع��اني كلماتھ��ا قم��ت باع��داد ھ��ذا 

ت��داول ف��ي تالبح��ث المخت��صر ?ھ��م القواع��د والمف��ردات الت��ي 
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القواعد والمفردات ا�ساسية ف�ي (اللغة الفارسية والذي اسميته 

ي�شمل اب�واب م�ن القواع�د ف�ي اللغ�ة وبع�ض و) اللغة الفارسية(

  المفردات المتداولة فيأھم في آخرهثلة التطبيقية للقواعد وا�م

مجموع��ة اب��واب يحتاجھ��ا ال��شخص ف��ي التح��دث م��ع ب المجتم��ع

  .الخ... ا�خرين خ�ل سفره او عمله

  

  :اود ا�شارة الى بعض النقاط المھمة

المصادر التي تم ا�عتمادة عليھا مجموعة من الكتب  - ١

  .في اللغة الفارسية وادبھا

يوجد تكرار في بعض ا�مثلة التطبيقية في ھنالك  - ٢

 .البحث، وھي �تمام الفائدة

ا�بواب المذكورة في البحث ليست وفق منھج معين  - ٣

 .وانما ھي اھم القواعد التي يحتاجھا المتعلم للغة

 . الفارسيةالبحث للمبتدئين في تعلم اللغةھذا  - ٤

 شامل بحث كتابة في توفق قد أكون أنأأمل بھذا الجھد 

 سروري دواعي من انه، والموضوع بھذا الخاصة علوماتلمل

 الموضوع ھذا في ?كتب العظيمة الفرصة ھذه لي اتيحت ان
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  .ما تعلمته

ُزكاة: ( ان الشريــــفثـي الحديـــوكما ذكر ف َ ِالعلم َ ْ ُنشره ِْ ُ ْ و ) َ

ُم ك( َ ِالعلم ِ ْ ُنشره ِْ ُ ْ   . تعلمته من بعض الكتب وا�ساتذةذا ماوھ) َ

 ورسوله ْعملكم () َفسيرى اعملوا وقل{ :الىـــــتع قالو

ْوالمؤمنون ُ ْ{.  

ّسائ� من العلي القدير التوفيق والسداد للعلم والعمل الصالحين 

  والحمد � رب العالمين... انه ولي التوفيق 

  

  

  

  

  

  

  

  

  حسين القابجي الموسوي
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 العربي���ة اللغ���ةف���ي اللغ���ة الفارس���ية ھ���ي نف���سھا ف���ي الح���روف 

يك��ون )  گ– ژ - چ -پ ( :باTض��افة إل��ى أربع��ة ح��روف ھ��ي

  . حرفا) ٣٢(مجموعھا 

  :اصواتھا

  .)س( الحرف بصوت)  ص–  س– ث(: تنطق الحروف

  .)ز(  حرف بصوت ) ظ– ض - ز -ذ  (:تنطق الحروف

  .)ت( بصوت  يلفظان)ط - ت: (نالحرفا

  .)أ( بصوت  يلفظان) أ–ع : (الحرفان

  .)ھـ( بصوت  يلفظان) ھـ- ح: (الحرفان

  إذا ك��ان متحرك��ا أوا�نكلي��زي  v  ب��صوتيلف��ظ )و( :الح��رف

  . وطن- نويسنده -وزير : أمثلة  صوتي إذا أتى بعده حرف

�3���4 5������ :� ���67 ���� 8��9� 	:; �����< ,���� =��� 9 >���?� �������	 

@�A� : ��B)�B���(.  
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  :ةاھم الخصائص في الفارسي

اء  او الخ��ح��رف ال��واو ب��ين حرف��ي الخ��اء واTل��فإذا أت��ى * 

  خاھر  =ھراخو  :والياء فھو غالبا � يلفظ مثل

  . احمد-أحمد : لف يكتب بدون ھمزة مثلا�حرف * 

  . مولوى: مثلينقط حرف الياء في آخر الكلمة �* 

يوج��د أل��ف مق��صورة ف��ي اللغ��ة الفارس��ية إ� ف��ي بع��ض  �* 

  . مصطفى– عيسى: ا?سماء مثل

  .ک=ك : يوجد ھمزة على حرف الكاف مثل �* 

أو  )روزنام��ه(: مث��ل )ب��ی ص��دا(ام��ا ص��امت ) ھ��ـ(ح��رف * 

  .) ماه–راه (: مثل)صدا با(ناطق 

 *��$� ���	 >����	 ��� %��; @�� � �4 ���;�$��� � >) �( >��+ %��; �	 

�B���) �+(��A�4 : ����= ����  H I��  =���) (IJK�?= LJ��?  

–��$�� = � =�$�(.  
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  :تعريف ا�سم

ا�سم ھو الكلمة التي تدل على مسمى سواء اكان ھ�ذا الم�سمى 

ًان����سانا او حيوان����ا او نبات����ا او جم����ادا او ش����يئا معنوي����ا غي����ر 

  :محسوس

  عربي  فارسى  مثال

  الرجل  مرد  ا�نسان

  ا�سد  شير  الحيوان

  الشجرة  درخت  النبات

  الجبل  كوه  الجماد

  العلم  دانش  المعنوي

  :اقسام ا�سم

ينق���سم ا�س���م باللغ���ة الفارس���ية ال���ى ثماني���ة اق���سام ، ن���ذكرھا 

  :ع ا�مثلة لكل قسم وھي ، كا�تيباختصار م

 ھو ا�س�م ال�ذي يطل�ق عل�ى جمي�ع -) اسم جنس( اسم عام - ١

ا�ش��ياء الت��ي تنتم��ي ال��ى ج��نس الم��سميات م��ن ا�ش��خاص او 

    :مثل، ًضا، وھو لذلك يسمى اسم جنس ايواحد



 }(({ 

 

  صانالُح: سبآ  ***  ا�نسان: سانان

عل��ى ي��دل ھ��و ا�س��م ال��ذي : )اس��م عل��م(خ��اص الس��م ا� - ٢

ًلك ي��سمى اس��م عل��م اي��ضا، ش��خص مع��ين او ش��يء مع��ين ول��ذ

   قاھره- جده - تركيا - مكه -محمد           ً:مث�

 وجود ملم�وس بذات�ه  وھو ا�سم الذي ليس له: اسم المعنى- ٣

  الحظ: ختَ ب  ***  العلم: انشَد    ً:، مث�وجوده في غيرهبل 

 ھ�و ا�س�م ال�ذي يك�ون موج�ودا بذات�ه وج�ودا :  اسم ال�ذات- ٤

  ا�خ:  برادر  ***  الكتاب: كتاب    ً:موسا، مث�مل

  :�سم الذي � يشتق من غيره ، مثل وھو ا:سم الجامدا� - ٥

  الحجر: گ سن***الغرفة : قتاا

: ًشتق م��ن ا�س��م، م��ث�س��م ال��ذي ي��ھ��و ا�: م��شتقالس��م ا� - ٦

  الفھم: ، فھو مشتق من مصدر دانستنالعلم: دانا

م�ة واح�دة اي كلم�ة ھو ا�سم ال�ذي يك�ون كل: بسيطالسم ا� -٧

  الوردة: ل گ***  القلم: قلم:   ًكانت ، مث�

رك��ب م��ن كلمت��ين او  ھ��و ا�س��م ال��ذي يت:مرك��بالس��م ا� - ٨

  الباكستان: اكستانپ *** الروضة : لستانگ ً:، مث�اكثر
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  مضمائر المتكل

  . ب� فرق والمؤنث معاھي للمذكر الضمائر -١

  .� يوجد في اللغة الفارسية مثنى -٢

  عربي  فارسى

  أنا  َمن

  نحن  ما

  ضمائر المخاطبة

  )المذكريشمل المؤنث و(تو : ِأنت/ َأنت

  )المذكر و المؤنث يشمل المثنى و الجمع،(ُشما : انتم

  ضمائر الغائب

  )المذكريشمل المؤنث و(، آن )أكثر استخداما(او : ھي/ ھو

ستخدم فق�ط ف�ي ي�(، اي�شان )أكثر اس�تخداما(آنھا : ھن/ ھما/ ھم

 )المؤن��ثالم��ذكر و الجم��ع،ي��شمل المثن��ى و(، )الف��صحىاللغ��ة 

  اونا= آنھا *** اون  =  او تلفظ ھذه الضمائر بالعامية
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 أو ش���خص ،إن كن���ت تخاط���ب ا?كب���ر من���ك س���نا :م حظ===ة

) ص(كالتح����دث ع����ن النب����ي ( أو ش����خص تحترم����ه ،غري����ب

  . تستخدم ضمائر الجمع،))ع(ا?ئمةو

 المؤن�ث - يستخدم للغائب المف�رد )ايشون(وكذلك ): ھم(ايشان 

  ).كما يستخدم للجمع فقط في الفصحى ( -والمذكر

 –  الم��ذكر و المؤن��ث-ي��ستخدم للمخاط��ب المف��رد ): ان��تم( ش��ما

  . يستخدم للجمعوكذلك

وعلى العموم تستخدم صيغة الجمع لlفعال في مخاطبة ھؤ�ء 

  :اTفراد

  عربي  فارسى  عربي  فارسى

َپدر ْپدر ُبزرگ  ا?ب  ِ ْ ُ   الجد  َ

  الجدة  مادر بزرگ  ا?م  َمادر

َبرادر   العم) بنت( ابن  عمو) دختر( پسر  ا?خ  َ

  العمة) بنت( ابن  هعم) دختر( پسر  ا?خت  َخواھر

َپسر   الخال) بنت( ابن  دايي) دختر( پسر   اTبن/الولد   ِ

َدختر   الخالة) بنت( ابن  خاله) دختر(پسر   اTبنة/البنت   ُ

  الخالة  ِخاله  الخال  دايى

ه  العم  َعُمو oالعمة  َعم  

@ @
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  :والجمع المفرد تعريف

 مثن���ىلا ع���ن اس���تغنت انھ���ا الحالي���ة الفارس���ية اللغ���ة خ���واص م���ن

 ذھ�ن ف�ي التثني�ة معن�ى تاكي�د اري�د واذا، ك�الجمع المثنى فيخاطبون

  :فيقولون المعدود قبل) ٢:دو (دالعد يذكرون فانھم المخاطب

  عربي  فارسى  عربي  فارسى

  كتابين  كتاب دو  شخصين  نفر دو

  بلدين  كشور دو    رجلين  مرد دو
  

 او نبات او حيوان او انسان على يدل ان يمكن معروف ھو: ا�سم

 ف�ي روح ذي وكل والحيوان فا�نسان ،مجرد ذھني معنى او جماد

  ).ان (يھ خاصة جمع �حقة له الفارسية اللغة

  :مثل واحد، على دل اذا مفردا ا�سم يسمى :المفرد

  عربي  فارسى  عربي  فارسى

  الشجرة  درخت  الرجل  مرد

 ،أكث��ر م��ن واح��د عل��ى ي��دل ك��ان اذا جمع��ا ا�س��م ي��سمى :والجم��ع

 تلح��ق) ھ��ا (او) ان (وھم��ا ع�متن��ان الفارس��ية اللغ��ة ف��ي وللجم��ع

  ً:فمث� جمعه، يراد الذي ا�سم بآخر احدھما

  

  عربي  فارسى  عربي  ارسىف

  ا�شجار  درختھا  الرجال  مردان
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  :وانواعھا الجمع قواعد

 الوق��ت ف��ي تجم�ع الفارس��ية اللغ��ة ف�ي الكلم��ات اكث��ر ان ي�ح�ظ

 يج�ب الت�ي الجمع قواعد ان غير) ھا (الثانية بالع�مة الحاضر

  :كا�تي ھي عليھا القياس

 يجم��ع والطي��ور والحي��وان ا�ن��سان كاس��م: ال��روح ذو اس��م - ١

  :مثل جمعه، يريد الذي المفرد سما� اخر الى) ان (باضافة

  عربي  فارسى  عربي  فارسى

  رجال  مردان  الرجل  مرد

  ا�سود  شيران  ا�سد  شير

  الحمام  كوبتران  الحمام  كوبتر
  

 اخ��ر ال��ى) ھ��ا (ض��افةبا يجم��ع: المعن��ى واس��م الجم��اد اس��م -٢

  :مثل جمعه، يراد الذي المفرد ا�سم

  عربي  ارسىف  عربي  فارسى

  ا�حجار    سنگھا    الحجر     سنگ

  العلم  دانشھا  العلم  دانش

   

) ھ�ا (او) ان (الع�مت�ين اح�دى باض�افة يجم�ع :النب�ات اس�م -٣

  :مثل) ھا (الثانية بالع�مة يجمع غالبا ولكن

  عربي  )ان(و ) ھا( جمع بـ فارسى  عربي  فارسى

  ا�شجار     درختان - درختھا               الشجرة  درخت
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  ا�غصان     نھا�ن -  نھالھا                 الغصن  نھال
  

 زوج��ا الب��دن اع��ضاء م��ن ك��ان م��ا :الب��دن اع��ضاء اس��ماء -٤

  :مثل) ھا (او) ان (الع�متين باحدى يجمع

  عربي  )ان(و ) ھا(فارسى جمع بـ   عربي  فارسى

  العيون     ھا جشم – چشمان       العين    چشم

  الشفاه      ھا لب – لبان                            الشفة    لب

  ا�ذان  ھا كوش – گوشان                         ا�ذن  گوش

  ا�يدي    ھا دست – دستان                          اليد  دست
  

  :مثل) ھا (الثانية بالع�مة فيجمع مفردا البدن ا�عضاء من كان ما اما

  عربي  فارسى   عربي  فارسى

  الرؤوس    ھا سر    الراس    سر

  ابالرق  ھا گردن  الرقبة  گردن

  ا�رواح    ھا جان                       الروح    جان

 ويتغي�ر، يم�ر زم�ن عل�ى ي�دل ال�ذي ا�س�م ھو :الزمن اسم - ٥

  :مثل) ھا (او ) ان (الع�متين باحدى ويجتمع

  ربيع  )ان(و ) ھا( جمع بـ فارسى  عربي  فارسى

  ا�يام  روزان - روزھا   اليوم    روز

  الليالي    شبان - شبھا         الليل    شب

  

 المؤن��ث جم��ع تجم��ع قليل��ة اس��ماء ھن��اك :ال��شاذة س��ماءا� - ٦

 ا�س��م اخ��ر ال��ى ) ت أ (ض��افةبا اي العربي��ة اللغ��ة ف��ي ال��سالم

  ً:مث� الفارسية اللغة في متبع ھو لما خ�فا المفرد،
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  عربي   فارسى  عربي  فارسى

  القرى     دھات  القرية    ده

  الحدائق    باغات  الحديقة  باغ
  

) ان (الجم�ع بع�م�ة جمع�ت اذا - منطوقة بھا منتھية اسماء -٧

  :مثل) ك (الفارسية بكاف الھاء ابدلت

  عربي   فارسى  عربي  فارسى

  العباد      بندگان                        العبد    بنده

  ا�حياء      زندگان    الحي    زنده

  ا�موات  مردگان                     الميت  مرده

  النجوم     ستارگان                        النجمة  ستاره

  

 باض�افة جمع�ت ف�اذا ، المنطوق�ة غي�ر بھ�ا المنتھية ا�سماء اما

  :مثل) ج (بحرف الھاء ابدلت اخرھا الى) ت ا(

  عربي   ىفارس  عربي  فارسى

  الجرائد      روزنامجات                     الجريدة  روزنامه

  المصانع      كارخانجات                         المصنع    كارخانه

  الفواكھة  ميوجات                       الفاكھة  ميوه

  المكاتيب      نوشتجات                         المكتوب    نوشته

  الحوا�ت      حوالجات                       الحوالة    حواله

  المجموعات  دستجات                     المجموعة  دسته
  

  

 اليھ��ا ت��ضاف -) واو (او) أل��ف (ح��رف المنتھي��ة ا�س��ماء - ٨



 }(2{

  :مثل) ان (الجمع بع�مة جمعھا قبل) ياء(

  عربي   فارسى  عربي  فارسى

  البصيرون      بينايان                 البصير    بينا

  العلماء      دانايان                          العالم     دانا

  الط�ب  دانشجويان                         الطالب  دانشجو

  المحاربون      جنگجويان                       المحارب    جنگجو
  

  :مھمة م حظة

  :مثلً جدا قليلة وھي تالكلما بعض القاعدة ھذه من يستثنى

  عربي   فارسى  عربي  فارسى

  السيدات      بانوان                              السيدة    بانو

  الغز�ن  اھوان                                 الغزالة  اھو

  الذوائب      گيسوان                                الذوائبه    گيسو
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  :تعريف المذكر والمؤنث

ني�ث ف�ي  التفري�ق ب�ين الت�ذكير والتايوجد فيھ�االلغة الفارسية � 

 يوج��د التاني��ث ، وبمعن��ى اخ��ر �ال��ضمائر وال��صفات وا�س��ماء

 نج���د ھن���اك ع�م���ات للف���رق ب���ين ، ولك���نف���ي اللغ���ة الفارس���ية

 وذلك بقصد التاكيد لنوعي�ة التذكير والتانيث في بعض الحا�ت

  .ا�سم

  : فرق بين المذكر والمؤنث في الضمائر �-١

  � فرق  عربي  فارسى

 للمذكر المؤنث انا           من

 للمذكر المؤنث  ِ انت– َانت            تو

 للمذكر المؤنث  ھي–ھو             او

 للمذكر المؤنث نحن            ما

  للمذكر المؤنث   انتن– انتم –انتما           شما

 للمذكر المؤنث  ھن– ھم -ھما  ھاان/ ايشان

  

  :فرق بين المذكر والمؤنث في ا�فعال � -٢

  عربي للمؤنث  عربي للمذكر  فارسى

  ذھبت  ذھب  رفت

  سافرت    سافر  مسافرت كرد
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  :رق بين المذكر والمؤنث في الصفات � ف-٣

  عربي للمؤنث  عربي للمذكر  فارسى

  البيضاء  ابيض  سفيد

  العاقلة   العاقل  عاقل

  الحرة  الحر  ازاد
  

  

  

  

  

  

  عربي   فارسى

  قلم ابيض  قلم سفيد

  المراة العاقلة  زن عاقل

   ا�نسان الحر  انسان ازاد

  

  : اسماء خاصة للمذكر-٤

 تحت�اج ھناك اسماء معروف�ة ت�دل عل�ى نف�سھا بانھ�ا م�ذكرة و�

  :الى ع�مة على تذكيره مثل

  الد�لة  عربي   فارسى

  كر فقطكلمة تدل على المذ  رجل  مرد

  كلمة تدل على المذكر فقط  اب  درپ

  كلمة تدل على المذكر فقط  اخ  برادر

  كلمة تدل على المذكر فقط  ابن  پسر

  كلمة تدل على المذكر فقط  محمد  محمد

  

  : اسماء خاصة بالمؤنث-٥
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 تحت��اج ھن�اك اس�ماء معروف��ة ت�دل عل�ى نف��سھا بانھ�ا مؤنث�ة و�

  :الى ع�مة على تانيثه مثل

  الد�لة   عربي  فارسى

  كلمة تدل على المؤنث فقط  المراة  زن

  كلمة تدل على المؤنث فقط  ام  مادر

  كلمة تدل على المؤنث فقط  البنت  دختر

  كلمة تدل على المؤنث فقط  البنت  خواھر

  كلمة تدل على المؤنث فقط  فاطمة  فاطمه

  : اسماء وصفات مشتركة ل نسان-٦

تك�ون م�شتركة ب�ين   ل�ن�سان ھناك بعض ا�سماء او الصفات

) م�رد(ھما في حالة العاقل، كلم�ة ، واللفرق بينالمذكر والمؤنث

بمعن��ى ام��راة ، ف��اذا اردن��ا نوعي��ة ) زن(بمعن��ى رج��ل، وكلم��ة 

 نوع�ه م�ن ا�سم نضع احدى ھاتين الع�متين بع�د ا�س�م لبي�ان

تعن�ي الطب�اخ ف�ي ) زپاش�(، فمث� كلم�ة حيث التذكير او التانيث

  :ز بينھما نقول كا�تيوقت واحد، وللتميي

  الد�لة  عربي   فارسى

  طباخ رجل  الطباخ  ز مردپشآ

  طباخة امراة  الطباخة  نز زپشآ

  خادم رجل  الخادم  نوكر مرد

  خادمة امراة  الخادمة  نوكر زن
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  : اسماء الحيوانات والطيور- ٧

ھناك اسماء مشتركة للحيوانات والطيور ف�ي الم�ذكر والمؤن�ث 

م م�ن حي�ث ج لذكر ع�مة لبيان نوعي�ة ا�س�وھي غالبا � تحتا

  :التذكير والتانيث مثل

   مؤنثعربي   مذكرعربي  فارسى

  اللبؤة  ا�سد  شير

  البقرة  الثور  اوگ

  الكلبة  الكلب  گس

  الحمارة  الحمار  خر

  الذئبة  الذئب  گرگ

  الثعلبة  الثعلب  روباه

  العصفورة  العصفور  نجشكگ

  

  :ًفمث  نقول

  ثالمؤن   المذكر  فارسى

  ھذه لبؤة  ھذا اسد  اين شيراست

  تلك ثعلبة  ذلك ثعلب     ان روباه است

  ھذه بقرة  ھذا ثور  اواستگاين 

  

لطي�ور، وللتمييز بين المذكر والمؤنث ف�ي اس�ماء الحيوان�ات وا

) م��اده(وكلم��ة ) ذك��ر(بمعن��ى ) ن��ر(توج��د كلمت��ان وھم��ا كلم��ة 



 }�*{ 

 

ن وف�ي بع�ض ا�حي�اتوضح اح�داھما بع�د ا�س�م ) انثى(بمعنى 

  :ان نوعه من حيث التذكير والتانيث، مثللبيتوضع قبل ا�سم 

  عربي   فارسى  عربي   فارسى

  )المؤنث (اللبوة  هشير ماد  )الذكر (سد�ا  شير نر

  )المؤنث (البقرة  ماده كاو  )المذكر(الثور   ر نكاو

  )المؤنث(الحمارة   خر ماده  )المذكر(الحمار   خر نر

  

  :اسماء ا�شارة والموصلة-٨

  :مثال ذلك، ى على حالھا مع المذكر والمؤنثتبق

  عربي   فارسى  عربي   فارسى

  تلك بنت  ان دختر     ولدذلك   سرپ ان

  المراءة التي جاءت  زنيكه امد  الرجل الذي جاء  كه امدى مرد

  

  : النادر في ا�سماء- ٩

 كم��ا ف��ي م��ن الن��ادر ان يك��ون للم��ذكر اس��م وللمؤن��ث اس��م اخ��ر

  :، مثلحالة اسمي الديك والدجاج

  عربي   فارسى  عربي   فارسى

   الدجاج   مرغ  الديك  خروس

@ @
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   :، نذكر من اھمھا وھيل�سم حا�ت عديدة

. افةــــــ��ـحال��ة ا�ض -٣ . حال��ة المفع��ول -٢ .حال��ة الفاع��ل -١

  .التصغير حالة -٥ النداء حالة -٤

  :حالة الفاعل/ ًو� ا

ا�س��م ف��ي ويك��ون ) حال��ت فاعلي��ت(ت��سمى ف��ي اللغ��ة الفارس��ية 

  :ًھذه الحالة فاع� مثل

  الحالة  عربي   فارسى

  فعل وفاعل  دضحك محم  محمد خنديد

وھ�و يغن�ي ع�ن ) خندي�د(وق�ع ف�اع� للفع�ل ) محمد(فا�سم ھنا 

الرابط�ة ام�ا الم��سند الي�ه ف��ي اللغ�ة الفارس�ية فيقاب��ل المبت�دا ف��ي 

  ً:اللغة العربية، فاذا قلنا مث�

  الحالة  عربي   فارسى

  المبتدا والخبر  عثمان عاقل  عثمان عاقل است

ت��ربط ب��ين المبت��دا ن وج��ود رابط��ة وف��ي ھ��ذه الحال��ة � ب��د م��

ال��ى المبت��دا ) الم��سند( والخب�ر ،)الم��سند(والخب��ر ) الم�سند الي��ه(

، وس���ياتي الح���ديث عنھ���ا عن���د الك����م الرابط���ة) اس���ت(وھ���ي 

  .لبالفع
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  :م حظة

عك�س اللغ�ة العربي�ة بياتي الفعل بعد الفاعل في اللغ�ة الفارس�ية 

  .الذي ياتي الفعل قبل الفاعل 

  :حالة المفعول/ ًثانيا

  :والمفعول نوعان) حالة مفعوليت(اللغة الفارسية تسمى 

 ھو المفعول الذي يقع عليه فعل الفاع�ل -المفعول الصريح ) أ(

م�ة ويكمل معنى الفاعل دون واسطة حرف من الح�روف وع�

  :ورة بعد المفعول في الجملة مثلتكون مذك) را(المفعول 

  عربي   فارسى

  اشترى محمود الكتاب  محمود كتاب را خريد

  ًراى احمد حسينا   ديد احمد حسين را

  

، ف��ان ل��ةم��ذكورة ف��ي الجم) را(واذا ل��م تك��ن ع�م��ة المفع��ول 

  :لمفعول يفھم من سياق الك�م مثلا

  عربي   فارسى

  ًاشترى محمد الكتابا   كتاب خريدکمحمد ي

  ًانا رايت اسدا   شير ديدمکمن ي

  

ع�ل ھو المفع�ول ال�ذي يق�ع علي�ه ف: المفعول غير الصريح) ب(
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  :الفاعل او يتم معنى الفعل بواسطة حرف من الحروف مثل

  عربي   فارسى

  سمعت من علي  از علي شنيدم

  قال المعلم لي اليوم  فتگ معلم امروز بمن
  

  :م حظة مھمة

فارس�ية، ف�ي حال�ة ، في اللغة الياتي الفعل بعد الفاعل والمفعول

ًدائم���ا س���ية با�س���م ، ب���ل تب���دا الجمل���ة ف���ي الفارالجمل���ة الفعلي���ة

  .وتنتھي بالفعل

  حالة ا�ضافة/ ًثالثا

وف��ي ھ��ذه الحال��ة ) حال��ت اض��افت: (ت��سمى ف��ي اللغ��ة الفارس��ية

، ً ويك��ون ا�س��م الث��اني م��ضافا الي��هيك��ون ا�س��م ا�ول م��ضافا

ب���اخر ح���رف م���ن تلح���ق ) ك���سرة خفيف���ة(وع�م���ة ا�ض���افة 

  :الحروف المضاف مثل

  عربي   فارسى

  شجرة التفاح  درخت سيب

  كتاب عثمان  مانكتاب عث

) س���يب(ف���ي المث���ال ا�ول م���ضاف وكلم���ة ) درخ���ت(فكلم���ة 

ل معن�ى الكلم�ة ا�ول�ى ، وھك�ذا الم�ضاف الي�ه تكم�مضاف اليه

  .وھي المضاف



 }�0{ 

 

وكذلك تستعمل الصفة في اللغة الفارسية في ص�ورة الم�ضاف 

  :موصوف في صورة المضاف اليه مثلاليه او يكون ال

  عربي   فارسى

  ديدالكتاب ج  كتاب جديد

  السماء صافية  اسمان صاف

  :م حظتان على ا�ضافة

التي توضع تحت اخ�ر ) كسرة خفيفة( ع�مة ا�ضافة ھي - ١

ف�ي وحي�دة ، والحرف للمضاف، وھي الحالة الوحيدة للم�ضاف

 فان كل كلمة فارسية ساكنة ، وفيما عدا ا�ضافةاللغة الفارسية

  .ا�خر

غي����ر منطوق����ة اذا كان����ت كلم����ة الم����ضاف منتھي����ة بھ����اء  -١

ف��وق ) توض��ع(ض ع��ن الك��سرة الخفيف��ة بح��رف ھم��زة ي��ستعا

  :مثل) الياء المكسورة(الھاء وتنطق كما تنطق 

  عربي   فارسى

  كلية ا�داب  دانشكدهء ادبيات

  بيت محمود  خانهء محمود

  

 :حالة النداء/ ًرابعا

اداة الن��داء ف��ي اللغ��ة و) حال��ت ن��دا(ت��سمى ف��ي اللغ��ة الفارس��ية 
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  :تلحق باخر ا�سم المنادى مثل) الف(الفارسية 

  عربي   فارسى

  يا رب  اراگرور دپ

  يا  محمد  محمدا

 والح�ق ب�ه) ال�واو(او ) ال�ف(ً كان اسم المن�ادى منتھي�ا بح�رف فاذا

  :قبل ع�مة النداء مثل) ياء(الف النداء فانه يلزم وضع حرف 

  عربي   فارسى

  يا *  خدايا

  ايھا الطالب   دانشجويا

) ي��ا ( اللغ��ة الفارس��ية ادوات اخ��رى للن��داء مث��لوت��ستعمل ف��ي

وي�ضعونھا ) اى( او وھي قليلة ا�س�تخدام ف�ي اللغ�ة الفارس�ية،

  :قبل ا�سم المراد نداؤه مثل

  عربي   فارسى

  يا طالب  يا دانشجو

  ايھا الولد  سرپ اى

  

  

  

ًواحيانا توضع ع�مة نداء قبل ا�سم وع�مة ن�داء اخ�رى بع�د 

  :، مثلواحدمتنان في وقت ي تستخدم ع�ا�سم ا

  عربي   فارسى
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  يا *   يا يا خدا

  يا رب  اراگروردپ اى

 التصغير ً/خامسا

الت��صغير ف��ي ات ، وع�م��ھ��و ا�س��م ال��ذي ي��دل عل��ى الت��صغير

 تلح��ق) و(و) ج��ه(و) ك (:ھ��يث���ث واح��دى اللغ��ة الفارس��ية 

  :باخر ا�سم المراد تصغيره مثل

  ا�ضافة  عربي   فارسى  عربي   فارسى

  ــك    رجل صغير  ـمردك  الرجل  مرد

  هچ    نھر صغير  ةچدريا  النھر  دريا

  هچ    حديقة صغير  ةچباغ  الحديقة  باغ

  و    ولد صغير  سروپ  الولد  سرپ

  و    بنت صغير  دخترو  البنت  دختر
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  :تعرف النكرة والمعرفة

يمك��ن يمك��ن ان يك��ون نك��رة او ك��ل اس��م ف��ي اللغ��ة الفارس��ية 

انھا نكرة او تدل عل�ى انھ�ا ، ما لم توجد قرينة تدل على رفةمع

  .معرفة

ت�صلح ) ص�ديق(اي ) دوست(فان كلمة ) دوست امد(ًفاذا قلنا مث� 

لك يمكن ان يكون المعن�ى للجمل�ة ان تكون نكرة او معرفة وعلى ذ

اي ) جاء صديق( ويمكن ان يكون المعنى ،اي نكرة) جاء صديق(

 نك�رة او الع�م�ات ت�دل عل�ى ان ا�س�م، ولذلك يوجد بعض معرفة

  :�تياتدل على ان ا�سم معرفة، وھي ك

  :ع مات التنكير/ًاو� 

  : اخر ا�سم الذي يكون نكرة مثلفي) ياء التنكير( ان تلحق - ١

   ع�مة النكرة  عربي   فارسى

  ى  جاء صديق  دوستى امد

، للد�ل�ة عل�ى ان ا�س�م نك�رة) يك( او يستعمل العدد واحد - ٢

  :دد يسبق ا�سم مثلوھذا الع

   ع�مة النكرة  عربي   فارسى

  يك   جاء الضيف  يك مھمان امد
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  :م حظات على النكرة

فة اذا اري�د تنكي�ر بالموص�وف او ال�ص) ياء التنكي�ر( تلحق - ١

  :الموصوف مثل

   ع�مة النكرة  عربي   فارسى

ًاشتريت كتابا مفيدا  كتاب مفيد ى خريدم   ى  ً

ًاشتريت كتابا مفيدا  دمكتابى مفيد خري   ى  ً

  

بكلم���ة منتھي���ة بھ���اء غي���ر ) ي���ا التنكي���ر( اذا اري���د الح���اق - ٢

الھم��زة عل��ى ( ي��اء التنكي��ر ام��ا تنك��ر ف��ي ص��ورة ، ف��انمنطوق��ة

 الي�اء ويف�صل بينھ�ا ، واما تكتبوتنطق بالياء المكسورة) الھاء

  :مثل) بالف(وبين الھاء 

   ع�مة النكرة  عربي   فارسى

  ء  ًمنز� اشتريت   دممن خانه ء خري

  اى  ًمنز� اشتريت  من خانه اى خرديم

  :ع مات المعرفة: ًثانيا

ى ان ا�س�م معرف�ة، وھ�ي عل�اح�داھا ھناك اربع ع�مات ت�دل 

  :كا�تي

  : ً ان يكون ا�نسان علما مثل- ١

  عربي   فارسى

  حسن رجل شجاع  حسن مرد شجاع است
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  :منادى مثل ان يكون ا�سم -٢

  عربي   فارسى

  يا محمد تعال ھنا  بيا يا محمد اينجا

  )أي محمد بيا اينجا(وا�كثر استخداما حاليا في اللغة 

  : ان يكون ا�سم مشار اليه مثل-٣

  عربي   فارسى

  ھذا القلم جيد  اين قلم خوب است

  

  : ًن يكون ا�سم مضافا الى المعرفة، مثل ا- ٤

  عربي   فارسى

  كتاب محمد  كتاب محمد

@ @
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�س��م ا�ش��ارة وض��مير ا�ش��ارة ف��ي اللغ��ة الفارس��ية ص��يغتان 

  :متشابھتان وھما

) تل�ك ، ذلك =ان(و، ويقيد للشخص القريب) ھذه،  ھذه =اين(

ول اي اس��م ا�ش��ارة والف��رق ھ��و ان ا�، ويفي�د لل��شخص البعي��د

  :فمث� ،يذكر مع ا�سم

  عربي  فارسى 

  كتاب ھذا  اين كتاب است

  ھذه مدينة العاب ا�طفال  اين شھربازى كودكان است

  تلك بناية مصرف الرافدين  ان ساختمان بانك الرافدين است

  تلك البنت لھا ذوق رفيع   سليقه استشان دختر خو

  ھذا الشارع نضيف وطويل جدا  اكيزه وخيلى بلند استپ اين خيابان

  

تي بمحل�ه تجنب�ا اما ضمير ا�شارة يذكر ب�د� ع�ن ا�س�م او ي�ا

  :مث� ،للتكرار

  ضمير ا�شارة  عربي   فارسى

  جاء ھو :ان امد  جاء علي  على امد

  جاءت ھي:ان امد  جاءت فاطمة  فاطمه امد
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،  ف��ي اللغ��ة الفارس��ية ض��مائر مختلف��ة، ن��ذكر منھ��ا ھن��اتوج��د

 وض�مائر ،ة، وال�ضمائر المت�صلةالضمائر الشخ�صية المنف�صل

  .ا�سم، مع بعض الم�حظات عليھاالملكية المتصلة ب

  : الضمائر الشخصية المنفصلة- ١

ت��ستعمل ال��ضمائر الشخ��صية المنف��صلة ف��ي الجمل��ة الفارس��ية 

يان��ا تح��ذف اذا بكث��رة مث��ل اس��تعمالھا ف��ي اللغ��ة ا�نكليزي��ة واح

، وذلك لع�دم وج�ود التاني�ث كانت الكلمة واضحة، وعددھا ستة

  :ي اللغة الفارسية، وھي كا�تيف

  

  عربي  فارسى  عربي  ارسىف

   انت- انت   تو  انا  من

  نحن  ما   ھي-ھو   او

   ھن- ھم - ھما    انھا- ايشان    انتن-  انتم -انتما   شما

  

  : الضمائر المنفصلة بالفعل-٢

وك��ذلك تلح��ق  الفع��ل الماض��ي تلح��ق ال��ضمائر المت��صلة ب��اخر

، وع���ددھا ف���ي ب���اخر الفع���ل الم���ضارع، مث���ل اللغ���ة العربي���ة

  :الماضي خمسة وفي المضارع ستة ضمائر وھي كا�تي
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  مثال عربي عربي  مثال فارسي  الضمير المتصل   الضمير المنفصل

   اكلتانا   خوردم  م  من

ِ انت اكلت– انت اكلت  خوردى  ى  تو ِ  

   ھي اكلت– ھو اكل  خورد  -  او

    نحن اكلنا  خورديم  يم  ما

   انتن اكلتن- انتم اكلتم   خورديد  يد  شما

   ھن اكلن- ھم اكلوا   خوردند  ند   انھا- ايشان

  :م حظة مھمة

الضمائر المت�صلة بالفع�ل ف�ي حال�ة الماض�ي خم�سة وانم�ا ف�ي 

ف��ي حال��ة ) د(م��ضارع س��تة كامل��ة بحي��ث يزي��د ح��رف حال��ة ال

  .الضمير الغائب

  

  : المتصلة با�سمملكيةائر ال ضم- ٣

  : وعددھا ستة وھي كا�تي تلحق ضمائر باخر ا�سم

  عربي  فارسى  الضمائر

 اخي  برادرم  م

  اخوك-اخوك  برادرت  ت

  اخوھا-اخوه  برادرش ش

  اخونا برادرمان مان

  اخوكن-اخوكم  برادرتان تان

  اخوھن-اخوھم  برادرشان شان
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  :م حظة

) المن�زل(اي ) خان�ه(مث�ل ) ھ�ـ(نتھية بحرف اذا كانت الكلمة م

لضمير الى الكلم�ة وتكت�ب قبل الحاق ا) أ(فيضاف اليھا حرف 

  :كا�تي

  

  عربي  فارسى

  منزلي خانة ام

  منزلك–منزلك  خانه ات

  منزلھا–منزله  خانه اش

 منزلنا خانه مان

  منزلكن–منزلكم  خانه تان

  منزلھن–منزلھم  خانه شان

  

 )اپ����( او) م����و( مث���ل )اپ����(او ) و(الكلم����ة منتھي���ة واذا كان���ت 

كلم�ة فم�ث� قبل الحاق الضمير ال�ى ال )ى(فيضاف اليھا حرف 

  :تكتب كا�تي )شعر(بمعنى ) مو(كلمة 

  عربي  فارسى  عربي  فارسى

   شعرك-شعرك   مويت  شعري  مويم

  شعرنا  مويمان   شعرھا- شعره   مويش

   شعرھن-شعرھم  مويشان   شعركن-شعركم  مويتان
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  :فانھا تكتب كا�تي) رجل(اي ) اپ ( ًايضا بالنسبة لكلمة

  عربي  فارسى  عربي  فارسى

    رجلك-رجلك   ايتپ   رجلي  ايمپ

   رجلنا   ايمانپ   رجلھا- رجله   ايشپ

    رجلھن-رجلھم   ايشانپ    رجلكن-رجلكم   ايتانپ

  

‰…b–½a 

  :تعريف المصدر

رف لفارس��ي ھ��و كلم��ة تنتھ��ي بح��ي��صاغ الفع��ل م��ن الم��صدر ا

  :النون، مثل

  ا�صل  عربي  فارسى  فارسىفعل 

  الذھاب  ان يذھب  رفتن  رفت

  الحضور  ان يحضر  امدن  مدآ

  

  :المصدر نوعان

ًل م��صدرا  وھ��و ال��ذي يك��ون ف��ي ا�ص��:الم��صدر ا�ص��لي -١

  :، مثلًفارسيا ومن كلمة واحدة

  ا�صل  عربي  فارسى  فارسىفعل 

  القول  ان يقول  فتنگ  فتگ

  السماع  ان يسمع  شنيدن  نيدش
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ًوھ�و ال�ذي � يك�ون ف�ي ا�ص�ل م�صدرا : المصدر الجعلي -٢

ر اسم عربي او اس�م الى اخ) يدن( وانما يصاغ باضافة �حقة 

  :فارسي، مثل

  ا�صل في العربية  عربي  فارسى

  طلب  ان يطلب  طلبيدن

  فھم  ان يفھم  شنيدن

  

  :ًالفارسي الى القسمين ايضا وھمام المصدر سوينق

م��ة واح��دة  وھ��و الم��صدر ال��ذي يك��ون كل:سيط الم��صدر الب��- ١

  :غير قابل للتجزئة مثل

  ا�صل   عربي  فارسى

  ا�كل  ان ياكل  خوردن

  القول  ان يقول  فتنگ

  الشرب  ان يشرب  نوشيدن
  

در ال�ذي يتك�ون م�ن كلمت�ين وھو الم�ص:  المصدر المركب- ٢

فارس����ية او كلمت����ين ، اي م����ن كلم����ة عربي����ة وكلم����ة او اكث����ر

  :فارسيتين مثل

  فارسية+ عربية   عربي  فارسى

  الس�م  ان يسلم  س�م كردن

  اللعب  ان يلعب  بازى كردن
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  :المصدر المرخم

اذا حذفت النون وھي الحرف ا�خير من كل مصدر فارس�ي ، 

ًمى مصدرا مرخما او محذوف النونفان الباقي يس  ، وھو الذيً

، كم��ا ي��ستعان ب��ه ف��ي ي��صاغ من��ه الماض��ي بانواع��ه الخم��سة

  .واسم المفعول في اللغة الفارسية المستقبل يغةتكوين ص

  ):ا�ساس(المادة ا�صلية 

ھ��ي ) الم��ادة ا�س��اس( م��ادة اص��لية الم��صادر لك��ل م��صدر م��ن

 بإزال��ةدر ا�ص��ل ال��ذي ن��شا من��ه الم��صدر وتختل��ف ع��ن الم��ص

  :مثال) تن(و، )دن(الع�مة المصدرية 

  عربي  ا�صل  فارسى

  القراءة  خوان  خواندن

  ا�رسال  فرس  فرستن

  

وق��د تختل��ف حروفھ��ا ع��ن ح��روف م��صدرھا اخت�ف��ا كلي��ا او 

  :مثال، جزئيا

  عربي  صلا�  فارسى

  الذھاب  رو  رفتن

  الرؤيا   بين  ديدن
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 الفارسية المصادر من) مادة المصدر(قواعد استخراج الجذر

) يدن(يتم حذف ) يدن(ـ كل مصدر ينتھي ب :القاعدة ا�ولى -١

  :مثال ،جذروتحصل على ال

  الحذف  عربي  فارسى

  تراش  الح�قة  شيدناتر

  خواب  النوم  خوابيدن

  

) دن(ي�تم ح��ذف ) دن(ـك�ل م��صدر ينتھ�ي ب�-:القاع�دة الثاني�ة -٢

  :مثال ،وتحصل على الجذر

  الحذف  عربي  فارسى

  خور  ا�كل  خوردن

  خوان  القراءة  خواندن

  

) ادن (ح�ذفي�تم ) ادن(ـ كل مصدر ينتھي ب� :القاعدة الثالثة -٣

  :مثال ،وتحصل على الجذر

  الحذف  عربي  فارسى

  فرست  ا�رسال  فرستادن

  نه  الوضع  نھادن
  

ي��تم ح��ذف ) ودن(ـ ك��ل م��صدر ينتھ��ي ب�� :القاع��دة الرابع��ة -٤

  :مثال ،ونحصل على الجذر) ا( ونضع بدل عنھا) ودن(
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  الحذف  عربي  فارسى

  آزما  التجربة   آزمودن

  پيما  طي المسافات  پيمودن

  

ي��تم ح��ذف ) خ��تن(ـ ك��ل م��صدر ينتھ��ي ب��-:لقاع��دة الخام��سةا -٥

  :مثال ،ونحصل على الجذر) ز(ونضع بدل عنھا ) ختن(

  الحذف  عربي  فارسى

  دوز  الخياطة  دوختن

  سوز  الحرق  سوختن

ي��تم ح��ذف ) س��تن(ـ ك��ل م��صدر ينتھ��ي ب�� :القاع��دة ال��سادسة -٦ 

   :مثال :ونحصل على الجذر) ستن(

  الحذف  عربي  فارسى

  زى  حياةال  زيستن

  دان  المعرفة  دانستن

  

ي��تم ح��ذف ) ش��تن(ـ ك��ل م��صدر ينتھ��ي ب�� :القاع��دة ال��سابعة -٧

  :مثال ،ونحصل على الجذر) ر(ونضع بدل عنھا ) شتن(

  الحذف  عربي  فارسى

  كار  الزراعة  كاشتن

  گذار  الوضع  گذاشتن

  

) ف�تن(ي�تم ح�ذف  )ف�تن(ـ كل مصدر ينتھي ب:القاعدة الثامنة -٨
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   :مثال ،ونحصل على الجذر) ب(ونضع بدل عنھا 

  الحذف  عربي  فارسى

  ياب  الوجود  يافتن

  شتاب  السرعة  شتافتن

  

 ويشتق من الم�صدر ا�ص�لي جمي�ع ص�يغ ا�فع�ال الم�ضارعة

وم�ن الم�شتاقات ال�صفة ، اس�م فاع�ل، النف�ي والنھ�ي فعل ا�م�ر

  .المشبھة
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وھ��و الكلم��ة الت��ي ت��دل عل��ى ) فع��ل(الفع��ل ف��ي اللغ��ة الفارس��ية 

ح���دث ف���ي زم���ن مع���ين ق���د يك���ون ف���ي الماض���ي او الحاض���ر 

م�ادة الم�صدر  وھو ي�شتق م�ن الم�صدر الم�رخم و المستقبل او

  :مثل) تن(او ) دن( يختم بحرفين الذي

  الحالة  عربي  فارسى

  في الماضي المطلق   قلت     فتمگ

  في المضارع  اقول     ويمگ

  المستقبل في   ساقول    فتگ خواھم

  

ولتصريف المصدر في ال�زمن الماض�ي �ب�د ان تح�ذف الن�ون 

  :مثل) المصدر المرخم( ،حينئذمن اخره ويسمى ) ن(

  

  فارسى

  رفت

  كرد

  نوشت

  

  ).ند،يد،يم،د،ى،م(: ثم تضاف الضمائر المتصلة الفاعلية

 ف�ي زم�ن لlفع�الت�ضاف  الت�ي �) د( ماعدا الضمير المت�صل

  . الفعل المضارعأزمنةفي  وإنماضي الما
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 جدير بال�ذكر ان الفع�ل ف�ي الجمل�ة الفارس�ية ي�ذكر ف�ي اخ�رلوا

ويتوس��ط ، كم��ا ان الفاع��ل ي��ذكر ف��ي اول الجمل��ة دائم��ا ،الجمل��ة

روف ظ��� ك���المفعول ب���ه والا?خ���رىت الجمل���ة بينھم���ا مف���ردا

  .وغيرھا

   @   ï™b½a@ÝÈÐÛa 

  :الماضي المطلق/ ًاو�

ًف��ي الماض��ي مطلق��ا دون قي��د ث ھ��و الفع��ل ال��ذي ي��دل عل��ى ح��د

) الم���صدر الم���رخم(زمن���ي، وي���صاغ الماض���ي المطل���ق م���ن 

، ا� ف��ي ال��ضمائر الفاعلي��ة المت��صلةم��ن ) ض��مير(ًم��ضافا الي��ه 

  .لمفرد الغائب فان الضمير � يذكرحالة ا

 ف��ي ص��يغة) ف��تنگ( اذا اردن��ا الح��صول عل��ى الم��صدر ًفم��ث�

  :، فنصرفه كا�تيقالماضي المطل

  عربي  ارسىف  عربي  فارسى

  قلنا  فتيمگ  قلت  فتمگ

   قلتن-  قلتم -قلتما   فتيدگ   قلت -  قلت  فتىگ

   قلن- قالوا -  قالتا -قا�   فتندگ   قالت-قال   فتگ
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ويجوز ان ناتي بال�ضمائر المنف�صلة قب�ل الفع�ل لتاكي�د المعن�ى 

  :مثل

  عربي  فارسى  عربي  فارسى

  نحن قلنا  فتيمگ ما  انا قلت  فتمگ من

   انتن قلتن-انتم قلتم   فتيدگ شما   انت قلت  -   ت قلتان  فتىگ تو

   ھن قلن-  قالوا  ھم  فتندگ ايشان   ھي قالت-ھو قال   فتگ او

  

   :الماضي ا�ستمراري او الناقص/ ثانيا 

، مرار حدوث الفعل في الزمن الماضيھو الفعل الذي يفيد است

وي���صاغ م���ن الم���صدر الم���رخم باض���افة ال���ضمائر الفاعلي���ة 

قب�ل ) م�ي(ره م�ع اض�افة ع�م�ة ا�س�تمرارية الى اخ�المتصلة 

  .الفعل

لماض��ي الم��ستمر م��ن ًفم��ث� اذا اردن��ا الح��صول عل��ى ص��يغة ا

  :فنصرفه كا�تي) ان يقول(بمعنى ) فتنگ(المصدر 

  عربي  فارسى

   كنت اقول  فتمگ مي

   كنت تقولين -كنت تقول   فتىگ مي

    كانت تقول-كان يقول   فتگ مي

   ولكنا نق  فتيمگ مي

    كنتن تقلن- كنتم تقولون   فتيدگ مي

   كن يقلن-كانوا يقولون   فتندگ مي
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  :م حظة مھمة

 بالفع��ل ھك��ذا ةمت��صل) م��ى(يج��وز كتاب��ة ع�م��ة ا�س��تمرارية 

  .)كنت اقول(= ) فتمگمي(

  :الماضي القريب/ ًثالثا

ي مع بقاء اث�ره ھو الفعل الذي يدل على حدوث فعل في الماض

 الصيغة لرواية ا�خبار  ولذلك تصلح ھذه،الى الوقت الحاضر

ثم ) ھـ(ً من المصدر المرخم مضافا اليه ، وھو يصاغوالتاريخ

  :ا�ضافات ا�تية

  ) اند– ايد -  ايم - است -  اى -   ام(

 ص��يغة الماض��ي القري��ب م��ن ًفم��ث� اذ اردن��ا الح��صول عل��ى

  :فنصرفه كا�تي) ان يقول(عنى بم) فتنگ(المصدر 

  

  عربي  فارسى

  قد قلت  ه امفتگ

   قد قلت- قد قلت   گفته اى

   قد قالت-قد قال   فته استگ

  قد قلنا  فته ايمگ

   قلتن-قد قلتم   فته ايدگ

   قد قلن-قد قالوا   فتة اندگ
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  :الماضي البعيد/ ًرابعا

 فعل ف�ي الماض�ي قب�ل ح�دوث ھو الفعل الذي يدل على حدوث

دوث ق�دم زم�ن ح�، اي ان زم�ن ح�دوث الفع�ل ا�ول يتفعل ثان

  .الفعل الثاني

) ھ�ـ(ً من الم�صدر الم�رخم م�ضافا الي�ه ويصاغ الماضي البعيد

  .فعل الكينونة) بودن(من المصدر ثم صيغة الماضي المطلق 

يغة الماضي فعل الكينونة في ص) بودن(تصريف المصدر  -١

  :المطلق يكون كا�تي

  عربي  فارسى

  كنت  بودم

   كنت- كنت   بودى

   كانت- كان   بود

  كنا  بوديم

   كنتن-كنتم   بوديد

  كن-كانوا   بودند
  

الم�صدر  فمث� اذا اردنا الحصول على الماضي البعي�د م�ن -٢

  :فنصرفه كا�تي) ان يقول(بمعنى ) كفتن(

  عربي  فارسى

  كنت قد قلت  فته بودمگ

   كنت قد قالت-  كنت قد قال  فته بودىگ

   كانت قد قالت-كان قد قال   فته بودگ
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   قد قلناكنا  فته بوديمگ

   كنتن قد قلتن- كنتم قد قلتم   فته بوديدگ

   كن قد قلن-كانوا قد قالوا   فتة بودندگ

  

  :م حظة

ث��ال ا�ت��ي ف��ي جمل��ة لبي��ان اس��تعمال الماض��ي البعي��د ن��اتي بالم

   ً:فنقول مث�

  .)رس شروع شده بود، دمن وقتي بدانشكده رسيدم(

  .)دأصلت الى الكلية كان الدرس قد بحينما و(: المعنى

  :الماضي الشكي او ا�لتزامي ً/خامسا

ي ب��صورة ھ��و الفع��ل ال��ذي ي��دل عل��ى وق��وع ح��دث ف��ي الماض��

  .توحي بالشك او ا�لتزام

) ھ�ـ(ًالمصدر المرخم مضافا الي�ه اع الماضي الشكي من صوي

  .فعل الكينونة) بودن(ثم المضارع من المصدر 

فع����ل الكينون����ة ف����ي ص����يغة ) ب����ودن( ت����صريف الم����صدر -١

  :ع يكون كا�تيالمضار

  عربي  فارسى  عربي  فارسى

  نكون  باشيم  اكون  باشم

   تكن-تكونون   باشيد   تكونين-تكون   باشى

  يكن-يكونون   باشند   تكون-يكون   باشد
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ً ث���م م���ث� اذ اردن���ا الح���صول عل���ى الماض���ي ال���شكي م���ن - ٢

  :فنصرفه كا�تي) ان يقول(بمعنى ) فتنگ(المصدر 

  عربي  فارسى

   قد قلتاكون  فته باشمگ

   تكونين قد قلت-تكون قد قلت   فته باشىگ

   تكون قد قالت-يكون قد قلت   فته باشدگ

  نكون قد قلنا  فته باشيمگ

   تكن قد قلتن-  تكونون قد قلتم  فته باشيدگ

   يكن قد قلن-يكونون قد قالوا   فته باشندگ

  

  : المستقبل:سادسا

ي��صاغ ، وزم��ن الك���مل��ى ح��دوث الفع��ل بع��د ھ��و ال��ذي ي��دل ع

قب�ل الم�صدر الم�رخم ) خواس�تن(باضافة صيغة المضارع من 

  . المراد تصريفه في صيغة المستقبلللمصدر

 وھ��و ف��ي ص��يغة الم��ضارع) خواس��تن(ت��صريف الم��صدر  -١

  :حسب ترتيب الضمائر كا�تي

  ) خواھند-  خواھيد - خواھيم -واھد  خ- خواھى-خواھم (

ستقبل م���ن ل عل���ى ص���يغة الم���ً ث���م م���ث� اذا اردن���ا الح���صو-٢

  :رفه كا�تيفنص) ان يقول(بمعنى ) فتنگ(المصدر 
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  عربي  فارسى  عربي  فارسى

  سوف نقول  فتگ خواھيم  سوف اقول  فتگ خواھم

  سوف تقولون  فتگ خواھيد  سوف تقول  فتگ خواھى

 سوف يقولون  فتگ خواھند  سوف يقول  فتگ خواھد

ÞìÈÐ½a@á�a 

ينھ�ا عل�ى م�صدر عتمد ف�ي تكوالى جانب الصيغة الفعلية التي ت

ًضا يصاغ مع ھذا المرخم باضافة ، فان اسم المفعول ايالمرخم

  .اليه) ھـ(

 م��ن الم��صادر المفع��ولذا اردن��ا الح��صول عل��ى اس��م ًفم��ث� ا

فيك���ون اس���م ) دادن(و) نوش���تن(و) خوان���دن(و) نكف���ت (التالي���ة

  :المفعول كما ياتي

  من المصدر  عربي  فارسى

  القول) فتنگ(  مقال  فتهگ

  القراءة) خواندن(  قروءم  خوانده

  الكتابة) نوشتن(  مكتوب  نوشته

  العطاء) دادن(  المعطي  داده

@ @
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ð‰bjAüa@Ê‰bš½a@ @

 الصيغ الفعلية التي تصاغ من المادة ا�صلية

، وھ�ي الفع�ل دة ا�صلية ث�ث�ة ان�واع م�ن الفع�لتصاغ من الما

  .ع بنوعيه وفعل ا�مر وفعل الدعاءالمضار

، دل على حدوث فعل في ال�زمن الحاض�رو المضارع الذي يھ

وي��صاغ الم��ضارع م��ن الم��ادة ا�ص��لية م��ع الح��اق ال��ضمائر 

  :مثل، لة باخرھاالفاعلية المتص

  عربي  فارسى

  يذھب محمد  محمد ميرود

  انا اكتب الواجب  من تكليف را مينويسم

  

  :وينقسم فعل المضارع الى

  :المضارع ا�خباري

 مع���ين يب���ين وق���وع ح���دث ب���شكل مؤك���د وھ���و فع���ل م���ضارع 

  : اخرهإلى بإضافةويصرف من مادة المصدر 

) ب��ين(ومادت��ه ) دي��دن(مث��ال الم��صدر )  ن��د- ي��د-م ي��- د- ى-م(

  :فنقول ھكذا
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  عربي  فارسى

  ارى    بينم

  ترين-ترى    بينى

  يرى   ببيند

   نرى    بينيم

    ترين-ترون     بينيد

   يرين-يرون     بينند

  

  :�لتزاميالمضارع ا

وھ��و فع��ل م��ضارع يب��ين وق��وع فع��ل ب��شكل م��شكوك وغي��ر  

  . مؤكد او بشكل طلب ورجاء

وصيغته تتكون من الفعل الم�ضارع ا�خب�اري باض�افة ح�رف 

 ون�ضيف  )ب�ين(ومادت�ه ) دي�دن(مثال الم�صدر ،  في اوله)ب(

  .فنقول ھكذا) بين (ـل) ب(

  عربي  فارسى

  ان ارى  ببينم

   ترين-ان ترى   ببينى

  ان يرى   يندبب

   ان نرى    ببينيم

    ترين-  ترون  ان    ببينيد

    يرين-  يرون  ان    ببينند
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  :المضارع ا�ستمراري

، م�ع ي يفيد ح�دوث فع�ل ف�ي ال�زمن الحاض�رھو المضارع الذ

الم��ضارع  ، وي��صاغالقري��ب الم��ستقبل اس��تمرار حدوث��ه ال��ى

قب��ل الم��ضارع ) م�ى(، باض��افة ع�م�ة ا�س��تمرارية ا�خب�اري

  .تكتب الع�مة متصلة او منفصة عنها�لتزامي ف

ول عل�ى ص�يغة الم�ضارع ا�س�تمراري ًفمث� اذا اردن�ا الح�ص

فق��ول ) ب��ين(ومادت��ه ) ان ي��رى(بمعن��ى ) دي��دن( م��ن الم��صدر

  :ھكذا

  عربي  فارسى

  ارى     مي بينم

   ترين–ترى    مي بينى

  نرى    مي بينيم

    ترين-ترون     مي بينيد

   يرين–يرون     مي بينند

  

ونذكر ھناك للمضارع ا�خباري الذي ي�دل عل�ى ا�س�تمرارية 

   )اه ميرودگاو ھروز به دانش( :ًث� في جملة للتوضيحم

  .)ھو يذھب كل يوم الى الجامعة(: المعنى

  :فعل ا�مر

، مف���رد المخاط���ب او للجم���ع المخ���اطبينيك���ون ا�م���ر ع���ادة لل
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نفسھا ص�يغة ا�م�ر ويصاغ من المادة ا�صلية التي تكون ھي 

، ض��مير الفاعلي��ة للمف��رد المخاط��ب، واذا اض��يف ال��ى اخرھ��ا

الدالة عل�ى جم�ع المخ�اطبين تك�ون ص�يغة ا�م�ر ) يد(لمتصل ا

قب���ل ص���يغة ) ب(ًلمخ���اطبين، وغالب���ا ت���ضاف ح���رف لجمي���ع ا

  : لسھولة النطق او للزينة، مثلا�مر

  ا�مر للجميع  ا�مر المفرد  المصدر

   اعملوا=) بكنيد(كنيد    اعمل=) بكن(كن    ان يعمل=كردن 

   اسمعوا=) بشنويد(شنويد    اسمع=) بشنو(شنو    ان يسمع=شنيدن 

   اقرأوا=) بخوانيد(خوانيد    اقرا=) بخوان(خوان    ان يقرا=خواندن 

  قولوا=) وئيدگب(وئيد گ  قل=) وگب(و گ  ان يقول=فتن گ

  

  :مثال الجملة

  عربي  فارسى

  انتم اسمعوا نصيحة والدكم      درخود بشنويدپ نصيحت، شما

  سانت اكتب الدر      تو درس را بنويس

  اخرج من الصف  از ك�س بيرون برو

@ @
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  :صيغة الدعاء

تعمل م���ع ال���شخص الثال���ث المف���رد فق���ط، ص���يغة ال���دعاء ت���س

علي�ة ف�ي قب�ل ض�مير الفا) ال�ف(وتصاغ باضافة ع�مة الدعاء 

  :المضارع ا�لتزامي مثل

  صيغة الدعاء المضارع ا�لتزامي المصدر

  رحمت كردن

 ان يرحم

  رحمت كند 

  يرحم

  رحمت كناد

 ليرحم

   )درش را رحمت كنادپ خدا( :مثال في جملة

  .)ليرحم * والده(: والمعنى

ان ص��يغة ال��دعاء ا�ن ن��ادرة ا�س��تعمال ف��ي اللغ��ة : م�حظ��ة

  .الفارسية لكن كانت في اللغة القديمة تستعمل

Íî•@œÈi@ñ‡b’Ûa@ÞbÈÏüa@ 

  :الشاذة ومادتھا ا�صلية المصادر بعض

 ا�مر للجميع  ا�مر المفرد  المصدر

  ان يقول  وگ  فتنگ

  ان يسمع  شنو  شنيدن

  ان يقرا  خوان  خواندن

  ان يكتب  نويس  نوشتن
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  اني يعمل  كن  كردن

  ان يذھب  رو  رفتن

  ان يرى  بين  ديدن

  ان يعطي  ده  دادن

  ان يكتب  نويس  وشتنن

  ان يعمل  كن  كردن

  غسل  شوى  شستن

 اراد خواه خواستن

  

‰†–½a@@ñ…b½aë@@òîÜ•üa 

  :المصادر انواع اخرى من

�حظن���ا فيم���ا س���بق ان الماض���ي بجمي���ع انواع���ه ي���صاغ م���ن 

ف��ي تكوين��ه عل��ى ًاي��ضا اعتم��د  الم��ستقبل صدر الم��رخم وانالم��

  .ھذا المصدر المرخم

ل�دعاء � ت�صاغ م�ن وھناك صيغ اخرى كالمضارع وا�م�ر وا

التي ) فعلالمادة ا�صلية لل( وانما تصاغ من ،المصدر المرخم

  . المصدًھي غالبا ا�صل الذي نشا عنه

ن الح�روف الت�ي م�ا تختل�ف ع�ا وحروف الم�ادة ا�ص�لية كثي�ر

، ول���ذلك ف���ان الح���صول عل���ى الم���ادة يترك���ب منھ���ا الم���صدر

، يمك���ن  فع���ل فارس���ي � يخ���ضع لقاع���دة معين���ةا�ص���لية �ي
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ل��ى ال��سماع عل��ى الكثي��ر م��ن ًالقي��اس بھ��ا دائم��ا وانم��ا يعتم��د ع

 ولذلك من حفظ المصدر مع مادت�ه للتغل�ب عل�ى ھ�ذه ،الحا�ت

  :لمادة الفارسية الى ث�ث اقسامالعقبة التي لم يذللھا تقسم ا

ھو الذي تت�شابه مادت�ه ا�ص�لية م�ع حروف�ه :  المصدر التام-١

) دن(او ) ت��ن(منھ��ا بع��د ان تح��ذف ع�م��ة الم��صدر المكون��ة 

  :مثل

 مادته  عربي  فارسى

 خوان  ان يقرا    خواندن

  باف  ان ينسج    بافتن

  

 مادت�ه ا�ص�لية لذي تختل�ف ح�روفھو ا:  المصدر القياسي-٢

مكون��ة منھ��ا بع��د ح��ذف ع�م��ة ع��ن حروف��ه ال) ًاخت�ف��ا ب��سيطا(

م���سبوقة ) ت���ن(الم���صدر ال���ذي ينتھ���ي بع�م���ة ، وان الم���صدر

لم�صدر وتق�رب ح�رف الخ�اء ال�ى تحذف ع�م�ة ا) خ(بحرف 

  : للفعل مثل على المادة ا�صليةفنحصل) ز(حرف 

 مادته عربي فارسى

 ساز  يصنعان   ساختن

  اموز  ان يعلم  اموختن
  

ه  مادتھا ا�صلية بھذتأتيولكن ھناك مصادر من ھذا النوع � 

  ً:� بد من الحفظ مث�فالطريقة 



 }12{

 مادته عربي فارسى

 فروش ان يبيع  فروختن

  شناس  ان يعرف  شناختن

  

وف مادته ا�صلية الذي تختلف حرھو : المصدر السماعي- ٣

ًاخت�ف��ا كبي��را( مكون��ة منھ��ا بع��د ح��ذف ع�م��ة ع��ن حروف��ه ال) ً

 ب��د م��ن حف��ظ ، ول��ذلك � اص��عب ا�ن��واع، وھ��ذا ھ��والم��صدر

  :المادة ا�صلية مثل

 مادته عربي فارسى

 نشين ان يجلس تنسنش

  بين       يرىان  ديدن

  وگ  ان يقول  فتنگ

@ @

  

@ @
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  : نفي الفعل- ١

 ع��ل الفارس��ي ف��ي الماض��ي او الم��ضارعاذا اردن��ا ان ننف��ي الف

ف�ي اول ) ن(نف�ي، وھ�ي ح�رف ، فاننا ن�ضع اداة الالمستقبل او

  : وبذلك نحصل على نفي الفعل مثل،فعلال

 الحالة عربي  فارسى عربي فارسى

 المطلقفي الماضي   لم اقل فتمگن قلت  فتمگ

  في المضارع البسيط  لم اعمل  نكنم  اعمل  كنم

  المستقبل في  لن اقول  فتگ نخواھم  ساقول  فتگ خواھم

  :م حظة

مفتوح�ة او م�ضمومة اذا كان الحرف التالي لنون النف�ي ھم�زة 

سورة فانھ��ا تبق��ى عل��ى كان��ت ھم��زة مك��) ى(قلب��ت ال��ى ح��رف 

  :حالھا مثل

 عربي  فارسى عربي فارسى

 لم يقع  نيفتاد وقع  افتاد

  لم يحضر  دماني  حضر  امد

  : النھي– ٢

فع���ل  المفتوح���ة ف���ي اول) م(ف���ي ص���يغ ا�م���ر ن���ضع ح���رف 

  :فنحصل على النھي مثل ا�مر
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 النھي للجمع النھي للمفرد ا�مر

   � تفعلوا=كنيد ن   � تفعل =مكن   كن

  � تقولوا=يد يوگن  � تقل =و گن وگ
  

  :صيغة الدعاء  نفي- ٣

ال��ى ص��يغة ) م(يف ًاي��ضا ن��ض ص��يغة ال��دعاء ف��ي حال��ة نف��ي

  :، مثلصيغة الدعاء ، فنحصل على نفيالدعاء

 نفي الدعاء الدعاء الفعل

   � بقي=مماناد    ليبقى=ماناد   يبقى =ماند 

 بصر � ا=مبيناد   ليبصر=بيناد  يبصر= بيند 
  

  :م حظة مھمة

لم��يم ً� يلت��زم الف��رس كثي��را ف��ي الوق��ت الحاض��ر باس��تعمال ا

  .صيغة الدعاء وكذلك بالف، المفتوحة قبل ا�مر والدعاء

  ا�فعال المساعدة او المصادر

�حظنا اثن�اء ت�صريف ا�فع�ال ف�ي ا�زمن�ة المختلف�ة ان ھن�اك 

  :ًافعا� يستعان بھا في الحصول على صيغة معينة مثل

ستعان ف��ي الح��صول علي��ه بالرابط��ة  ي��:الماض��ي القري��ب - ١

  .ان يكون) ھستن(
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ستعان ف���ي الح���صول علي���ه بالرابط���ة  ي���: الماض���ي ال���شكي-٢

  .ان يكون) بودن(

) خواس�تن(تعان ف�ي الح�صول علي�ه بالرابط�ة سي :المستقبل -٣

  .ان يكون

ستعان ف��ي الح��صول علي��ه بالرابط��ة  ي��:ص��يغة المجھ��ول - ٤

  .ان يكون) شدن(

عتم���د عل���ى ا�فع���ال الم���ساعدة مث���ل  ت:المركب���ة الم���صادر -٥

  .ان يعمل) كردن(

ح��صول عل��ى وھ��ذه ا�فع��ال ھ��ي الت��ي ت��صرف عن��دما ي��راد ال

  :صيغة من الصيغ كا�تي

  :الكينونة في المضارع) ناست(او ) ھستن( تصريف -١

  عربي فارسى عربي فارسى

 نكون  ھستيم اكون ھستم

  كنت -كونون ت  ھستيد   تكونين-تكون   ھستى

  كن ي- نوونكي  ھستند   تكون-يكون   ھست
  

، وھ�و الماض�ي القري�ب ً ھذا الفعل مساعدا في صيغةويستعمل

ند الي�ه او الخب�ر بالمبت�دأ ًايضا الرابطة التي تربط المسند بالمس

  :مثل
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 عربي  فارسى

  كتاب جديد كتاب جديد است

  

  :في الماضي المطلق) بودن(ف  تصري- ٢

  عربي فارسى عربي فارسى

 كنا بوديم كنت بودم

   كنتن-كنتم   بوديد    كنت- كنت   بودى

   كن-كانوا   بودند   كانت–كان   بود

  

  :وفي صيغة المضارع ا�لتزامي

  عربي فارسى عربي فارسى

 نكون باشيم اكون باشم

  كنت -كونون ت  باشيد   تكونين–تكون   باشى

  كن ي-يكونون   باشند   تكون–يكون   باشد

  

  :في الماضي المطلق) خواستن( تصرف - ٣

  عربي فارسى عربي فارسى

 اردنا خواستم اردت خواستم

   اردتن- اردتم   خواستيد   اردت-اردت   خواستى

   اردن-ارادوا   خواستند   ارادت-   اراد  خواست
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  :في المضارع ا�لتزامي) شدن( تصرف -٤

  عربي سىفار  عربي فارسى

 نصير  شويم اصير  شوم

   تصرن-تصيرون   شويد   تصيرين- تصير   شوى

   يصرن-يصيرون   شوند   تصير-   يصير  شود
  

  :في الماضي المطلق) كردن( تصريف -٥

  عربي  فارسى  عربي فارسى

 عملنا  كرديم عملت كردم

   عملتن-عملتم   كرديد   عملت–عملت   كردى

   عملن-  عملوا  كردن   عملت–عمل   كرد
  

  :وفي صيغة المضارع ا�لتزامي

  

  عربي فارسى  عربي فارسى

 نعمل         كنيم  اعمل        كنم

   تعملن-تعملون          كنيد   تعملين–اعمل        كنى

   يعملن-  يعملون          كنند   تعمل–يعمل          كند
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  )فعل مجھول(الفعل المبني للمجھول 

 اس����م ، ف����ان ص����يغته تتك����ون م����نلمجھ����وللل اذا بن����ي الفع����

ًافا اليه ت�صريف الفع�ل من الفعل المبني للمجھول مض المفعول

من ال��ذي علي��ه ف��ي ال��ز) ال��صيرورة(بمعن��ى ) ش��دن(الم��ساعد 

  .المستقبل ضي او المضارع او، سواء كان في الماالفعل

يلج���أ المتح���دث باللغ���ة اTيراني���ة إل���ى ص���وغ الفع���ل المبن���ي 

للمجھ��ول إل��ى ع��دم ذك��ر الفاع��ل ص��راحة، إم��ا خ��شية من��ه أو 

    .ًعليه، أو جھ� �سمه

ل��دى المتح��دث ن��ي للمعل��وم ف��إن فاعل��ه معل��وم أم��ا الفع��ل المب

  : على سبيل المثال إذا قلنا،والمتلقي على السواء

   )استاد اين دانشجو را در دفتر ديدم(

   )مبني للمعلوم(

  )رأيت ھذا الطالب في المكتباستاذ (

   )اين دانشجو ديده شد(: أما إذا قلنا

   )مبني للمجھول(

  )ھذا الطالب في المكتبرؤي (
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ل ك��ذلك ف��ي لغ��ة الح��ديث، إذ ي��ستخدم اTيراني��ون ص��يغ والح��ا

ًالفعل المبني للمجھول، ومرادفه المعل�وم ال�ذي يب�دو �زم�ا ف�ي 

  :الغالب، مثل

  )برده كار: شائع ( )انداخته شد سنگ به چاه (-١

  )ُألقي بالحجر في البئر(

  )برده كار: شائع( )افتاد سنگ به چاه(

  )برده كار: شائع ( )زده شد زنگ مدرسه (-٢

  )دق جرس المدرسة(

  )برده كار: شائع ()آمد زنگ مدرسه به صدا در(

  )دق جرس المدرسة(

مبن��ي للمجھ��ول غي��ر  ()س��اعت دي��وار خ��راب ك��رده ش��د (-٣

  )نبرده كار: شائع

  )خربت ساعة الحائط(

  )برده كار: شائع ( )خراب شد ساعت(

  )اعة الحائطخربت س(

ياغة ا?فع�ال وعلى ال�دارس أن يتب�ع بع�ض الخط�وات عن�د ص�

  :المبنية للمجھول على النحو التالي
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  . يأتي بصفة المفعول من الفعل المراد بنائه للمجھول*

، ث����م ي����صرفه ف����ي ال����زمن )ش����دن(إي����راد الفع����ل الم����ساعد * 

  .المطلوب

  ًو متعدياً � يأتي بمفعول في الجملة سواء كان فعلھا �زما أ*

   .داده شد  :مثال

ض���ي الب���سيط م���ن الفع���ل  الماص���يغة+ داده : ص���فة المفع���ول(

  .)شدن: المساعد

  .داده مى شد

ي الم��ستمر م��ن الفع��ل ص��يغة الماض��+ داده : ص��فة المفع��ول(

  )شدن: المساعد

  .داده ميشد

ض��ي القري��ب م��ن الفع��ل ص��يغة الما+ داده : ص��فة المفع��ول(

  .)شدن: المساعد

  .داده شده است

ض���ي البعي���د م���ن الفع���ل ص���يغة الما+ داده : ص���فة المفع���ول(

  .)شدن: ساعدالم

  .داده شده بود
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ى او ال��شكى ص��يغة الماض��ي اTلتزام��+ داده : ص��فة المفع��ول(

  .)شدن :من الفعل المساعد

   .داده شده باشد 

 :في الماضي المطلق المبني للمجھول صيغة

يغة الماض���ي ف���ي ص���) ال���صيرورة(اي ) ش���دن(ت���صريف  -أ

  :المطلق يكون كا�تي

  ) شدند– شديد - شديم - شد - شدى -شدم (

م���ن  المبن���ي للمجھ���ول  اذا اردن���ا الح���صول عل���ى ص���يغة-ب

ف��ي حال��ة الماض��ي المطل��ق، ) العط��اء(بمعن��ى ) دادن(الم��صدر 

  :فنقول ھكذا

  عربي فارسى عربي فارسى

   اعطيتن- اعطيتم   داده شديم  اعطيت داده شدم

   اعطيتن-اعطيتو  يدداده شد    اعطيت-اعطيت   داده شدى

   اعطين-اعطوا   داده شدند   اعطيت-اعطى   داده شد

  

 م�ن الفع�ل اTلتزام�يصيغة الم�ضارع + داده : صفة المفعول(

  .داده مى شود.)شدن: المساعد

  :صيغة المبني للمجھول في المضارع ا�لتزامي 

) دادن(م��ن الم��صدر  المبن��ي للمجھ��ول للح��صول عل��ى ص��يغة
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  :�لتزامي، فنقول ھكذافي حالة المضارع ا) عطاءال(بمعنى 

  عربي فارسى عربي فارسى

 نعطي  داده شويم  اعطي داده شوم

   تعطين- تعطون   داده شويد    تيعطين- تعطي   داده شوى

   يعطين- يعطون   داده شوند   تعطي- يعطي   داده شود

   

  :المستقبل في المبني للمجھول صيغة

يك�ون  المستقبل في صيغة) الصيرورة(اي ) شدن( تصريف -أ

  :�تيكا

 -ھيم ش��د  خ��وا- خواھ��د ش��د - خ��واھى ش��د -خ��واھم ش��د (

  ) خواھند شد-خواھيد شد 

م���ن  المبن���ي للمجھ���ول  اذا اردن���ا الح���صول عل���ى ص���يغة-ب

، فنق��ول الم��ستقبل ف��ي حال��ة) العط��اء(بمعن��ى ) دادن(الم��صدر 

   :ھكذا

 عربي فارسى

  سوف اعطي داده خواھم شد

   سوف تيعطين-سوف تعطي   داده خواھي شد

  تعطي سوف -سوف يعطي   داده خواھد شد

 سوف نعطي  داده خواھيم شد

   سوف تعطين-سوف تعطون   داده خواھيد شد

   سوف يعطين-سوف يعطون   داده خواھند شد
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�ح���ظ مع���ي ص���يغ ا?فع���ال ال���سابقة، س���وف ت���رى أن الفع���ل 

، )داده(ق��د وض��ع ف��ي ص��يغة ص��فة المفع��ول ) دادن(ا?ساس��ي 

س��واء ك��ان ھ��ذا الفع��ل ف��ي الماض��ي أو الم��ضارع، أم��ا الفع��ل 

فھ��و العن��صر ال��ذي يقب��ل جمي��ع الت��صريفات ) ش��دن(الم��ساعد 

  .وفق الزمن المطلوب

ك��ذلك عل��ى ال��دارس اتب��اع الخط��وات التالي��ة عن��د تحوي��ل فع��ل 

  :الجملة المعلوم إلى مبني للمجھول

  . حذف الفاعل-

  . وضع المفعول المباشر مكان الفاعل-

  ).را( حذف ع�مة المفعولية -

 للمعلوم إل�ى مبن�ي للمجھ�ول، م�ع  تحويل صيغة الفعل المبني-

  :مثال .مراعاة زمن الفعل

  )دانشجو درس را خواند( درس خوانده شد

  )اين مرد غذا را مى خورد(  غذا خورده مى شد

شايد مأموران پليس جنايتكار (  شايد جنايتكار كشتنه شده باشد
  )را كشته باشند

ج���ايزه ب���ه دان���شمندان داده م���ى 
  شود

يزه را ب�ه مسئو�ن دانشگاه ج�ا(
 )دانشمندان مى دھند
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…a†Çþa @  

  عربي  فارسى  عربي  فارسى

  إثنان  دو    واحد  يک  

  أربعة  چھار    ث�تة  سه  

  ستة  شش    خمسة  پنج  

  ثمانية  ھشت    سبعة  ھفت  

  عشرة  ده    تسعة  نه  

  ثاني  دوم    أول  اول  

   

@8ibÈm@ë@Êìj�þa@âbícoÓìÛa@@ @

  عربي  فارسى  عربي  فارسى

  ث�ثاء  سه شنبه    إثنين  دوشنبه

  خميس  پنج شنبه  أربعاء  چھارشنبه

  سبت  شنبه    جمعة  جمعه

  ا?ن  اکنون    أحد  هيکشنب

  اليوم  امروز    البارحة  ديروز  

  غدا  فردا    الليلة  امشب  

ë@é×aìÐÛa@Šè‘cš¨a‰b@ @

  عربي  فارسى  عربي  فارسى

  تفاح    سيب  فواكه  ميوه  

  طماطمگوجه فرنگی    موز  موز

  بصل  پياز    بطاطس  سيب زمينی  
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àèß@ë@òî�b�c@NnÈm@æaìÛþa@êˆçò@ @

  عربي  فارسى  عربي  فارسى

  أخضر  سبز    أحمر  قرمز  

  أبيض  سفيد    أزرق  آبی  

  رمادي  خاکستری    أسود  سياه  

a@œÈibÈİÛa@ë@Ý×þbi@òİjmŠ½a@pbàÜØÛâ@ @

  يعرب  فارسى  عربي  فارسى

  غداء  ناھار    فطور  صبحانه  

  حليب  شير    عشاء  شام  

  خبر  نان    قھوة  قھوه  

ßì¦a@ë@SÔİÛa@Þaìydi@ÕÜÈnm@pa…ŠÐ@ @

  عربي  فارسى  عربي  فارسى

  عاصف  طوفانی    مشمس  آفتابی  

  مثلج  برفی    ممطر  بارانی  

  حار  گرم    بارد  سرد  

àÜ×l‰bÓþa@ë@òÜöbÈÛbi@òÓýÇ@bX@pb@ @

  عربي  فارسى  عربي  فارسى

  أم  مادر    أب  پدر  

  جدةمادربزرگ    جد  پدربزرگ  

  بنت  دختر  ولد  پسر  

  أخت  خواھر  أخ  برادر  

  إمرأة  زن    رجل  مرد  
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bßcîßìí@bXbàÈn�a@ání@oîjÛa@¿@å×b@ @

  عربي  فارسى  عربي  فارسى

  مرحاض  توالت    منزل  خانه  

  غرفة نوماطاق خواب    غرفة  اتاق  

  طاولة  ميز    مطبخ  آشپزخانه  

pbãaìîy@õbZa@@åß@…†Ç@ @

  عربي  فارسى  عربي  فارسى

  كلب  سگ    قط  گربه  

  طائر  پرنده    فأر  موش  

  حصان  اسب    بقرة  گاو  

Siýß@òÇìà©ñŠrØi@SjÜm@ë@òÈöb‘@@ @

  عربي  فارسى  عربي  فارسى

  حذاء  کفش    جوارب  رابجو

  قميص  پيراھن    سروال  شلوار  

  معطف  کت  قميص صوفي  گرمکن  

]bÈÛa@¿@bÇìî‘@pbÌÜÛa@Šr×c@ @

  عربي  فارسى  عربي  فارسى

  الفرنسية  فرانسوی    اTنجليزية  انگليسی  

  اTسبانية  اسپانيايی    ا�لمانية  آلمانی  

  البرتغالية  پرتغالی    اTيطالية  ايتاليايی  

  الروسية  روسی    اليونانية  يونانی  

  الھندية  ھندی    العربية  عربی  
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àÜ×@¿@pbpýyŠÛaë@@@ŠÐ^Ûa@@ @

  عربي  فارسى  عربي  فارسى

  أوتوبيس  اتوبوس    تكسي  تاکسی  

  حجز  رزرو    فندق  ھتل 

  جواز سفر  گذرنامه   مطار  فرودگاه  

@pa…ŠÐß@@ë@ò�‰†½a@¿@Ñ–Ûa@ @

  عربي  فارسى  عربي  فارسى

  أستاذ  معلم    طالب  دانشجو  

  كتب  کتاب ھا    قلم  خودکار  

  معجمگ لغت  فرھن  صفحة  صفحه  

  

@pbàÜ×@œÈiÇc@á^¦a@õbš@ @

  عربي  فارسى  عربي  فارسى

  أقدام  پاھا    يد  دست  

  عين  چشم    شعر  مو  

  أنف  بينی    فم  دھان  

@pbàÜ×àÈn�g@åØ¹@òub§a@†äÇ@ë@Šİ¨a@òÛby@¿@bXb@ @

  عربي  فارسى  عربي  فارسى

  طبيب  دکتر    سيارة إسعاف  آمبو�نس  

  صيدلية  وخانه  دار  مستشفىبيمارستان  

  ألم معدة  درد معده    شرطة  پليس  
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òÜöbÇ @ @]@ê…aìãbA @ @

  عربي  فارسى  عربي  فارسى

  الجد   پدر بزرگ   الوالد/ ا?ب   پدر

  الجدة   مادر بزرگ   الوالدة/ ا?م   مادر

  ا?خ  برادر  ا�بن  پسر

  ا?خت  خواھر  البنت  دختر

  عم  عمو  لخا  دايی

  عمة  عمة  خالة  خاله

  
  عربي  فارسى

  نحن عائلة  ما يک خانواده ھستيم

  العائلة ليست صغيرة  خانواده کوچک نيست اين 

  العائلة كبيرة  خانواده بزرگ است اين 

Ò‰bÈnÛa  = bä‘e@æ†‘ @ @

  عربي  فارسى  عربي  فارسى

  نھارك سعيد  روز بخير  ًمرحبا  س�م

  كيف حالك  ی؟چطور  كبف الحال  حالت چطوره؟

شما از اروپا 
  آييد؟ می

  جئتھل أنت
   من أوروبا؟

شما از 
امريکا 

   آييد؟ می

 جئت ھل أنت 
   من أمريكا؟

شما از آسيا 
   آييد؟ می

 جئتھل أنت 
   من أسيا؟

در کدام ھتل 
   اقامت داريد؟

في أي فندق 
   تقيم؟

چقدر از 
اقامتتان در 

   گذرد؟ اينجا می

  

مذ متى أنت 
   ھنا؟

نجا چقدر اي
   مانيد؟ می

 إلى متى ستبقى
   ؟ھنا
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از اينجا 
خوشتان 

   آيد؟ می

أتعجبك 
   اTقامة ھنا؟

برای مسافرت 
  اينجا ھستيد؟

در تعطي�ت 
    ھستيد؟

سفرتك أتقضي 
عطلتك وفي 

   ھنا؟

سری به من 
   !بزنيد

تفضل 
   !بزيارتي

اين آدرس من 
  است

  ھذا عنواني

فردا ھمديگر 
   بينيم؟ را می

ھل سنلتقي 
  غدا

  

متاسفم، من 
  کار دارم

متأسف، لدي 
  التزامات أخرى

   إلى اللقاء   !خدا نگھدار   ً!وداعا   !خداحافظ

 ò�‰†½a@¿ @]@ é�‰†ß@‰… @ @

  عربي  فارسى  عربي  فارسى

ما در مدرسه    أين نحن؟   ما کجا ھستيم؟
  ھستيم

نحن في 
  المدرسة

اينھا دانش   عندنا درس  ما ک�س داريم
آموزان ک�س 

  ھستند

�ء ھم ھؤ
  الت�ميذ

اين خانم معلم 
  است

ھذه ھي 
  الُمعلمة

ھذا ھو   اين ک�س است
  الصف

ما درس    ماذا سنفعل؟   چکار کنيم؟
  خوانيم می

  نحن نتعلم

ما زبان ياد 
  گيريم می

من انگليسی ياد   إننا نتعلم لغة
  گيرم می

أنا أتعلم 
  اTنجليزية

) مرد(او 
آلمانی ياد 

  گيرد می

ھو يتعلم 
  ةا?لماني

تو اسپانيايی ياد 
  گيری می

أنت تتعلم 
  ا?سبانية
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آنھا روسی ياد 
  گيرند می

ھم يتعلمون 
ّھن تتعلمن / 

  الروسية

ما فرانسوی ياد 
  گيريم می

نحن نتعلم 
   .الفرنسية

خواھيم  ما می
حرفھای مردم 

  را بفھميم

نريد أن 
نتفاھم مع 

  الناس

يادگيری زبان، 
  کار جالبی است

تعلم اللغات 
  ھتماممثير ل�

 pbÌÜÛaë@æa†ÜjÛa @]@ ×bèãbi‹@ë@bç‰ì’ @ @

  عربي  فارسى  عربي  فارسى

 اھل لندن علي
  است

 من علي
  لندن

لندن در 
  انگلستان است

لندن تقع في 
  بريطانيا 

او انگليسی 
  کند صحبت می

ھو يتكلم 
  اTنجليزية

 اھل فاطمه
  مادريد است

 من فاطمة
  مدريد

مادريد در 
  اسپانيا است

مدريد تقع 
  أسبانيافي 

او اسپانيايی 
  کند صحبت می

ھي تتكلم 
  ا?سبانية

 اھل محمد وعلي
  برلين ھستند

 محمد وعلي
  من برلين

برلين در آلمان 
  است

برلين تقع في 
  ألمانيا

ھر دوی شما 
آلمانی صحبت 

  کنيد می

ھل تتكلمان 
  ا?لمانية

لندن يک پايتخت 
  است

  لندن عاصمة

مادريد و برلين 
ھم پايتخت 

  ھستند

يد وبرلين مدر
عاصمتان 

  ًأيضا

پايتخت،  شھرھای 
بزرگ و 

  پرسروصدا ھستند

العواصم 
كبيرة 
  وصاخبة

فرانسه در 
  اروپا است

فرنسا تقع 
  في أوروبا

مصر در آفريقا 
  است

مصر تقع في 
  أفريقيا

ژاپن در آسيا 
  است

 اليابان تقع  
  في أسيا

کانادا در 
آمريکای شمالی 

  است

كندا تقع في 
أميركا 
  الشمالية
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پاناما در 
آمريکای 

  مرکزی است

 بنما تقع في  
أميركا 
  الوسطى

برزيل در 
آمريکای جنوبی 

  است

البرازيل تقع 
في أميركا 

  الجنوبية

 òibnØÛaë@ñõaŠÔÛa @]@ ³‘ìã@ë@æ†ãaìA @ @

  عربي  فارسى  عربي  فارسى

من يک حرف   أنا أقرأ  خوانم من می
  خوانم الفبا را می

  ًأقرأ حرفـا

من يک کلمه 
  خوانم یرا م

من يک جمله را   أقرأ كلمة
  خوانم می

  أقرأ جملة

من يک نامه 
  خوانم را می

من کتاب    أقرأ رسالة 
  خوانم می

  ً أقرأ كتابا 

/ َأنت تقرأ   خوانی تو می
  ِأنت تقرئين

  ھو يقرأ  خواند می او

من يک حرف   أنا أكتب  نويسم من می
  نويسم الفبا را می

  ًأكتب حرفـا

من يک کلمه 
  نويسم را می

من يک جمله را   أكتب كلمة
  نويسم می

  أكتب جملة

من يک نامه 
  نويسم می

من يک کتاب   أكتب رسالة
  نويسم می

  ًأكتب كتابا

/ َأنت تكتب   نويسی تو می  أنا أكتب  نويسم من می
  ِأنت تكتبين

 …a†Çþa @]@…a†Ça @ @

  عربي  فارسى  عربي  فارسى

، واحد، اثنان  يک، دو، سه  أنا أعد  شمارم من می
  ث�ثة
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من تا سه 
  شمارم می

أنا أعد حتى 
  ث�ثة

من بيشتر 
  شمارم می

  أن أتابع العد

چھار، پنج، 
  شش

أربعة، 
  خمسة، ستة

سبعة، ثمانية،   ھفت، ھشت، نه
  تسعة

/ َأنت تعد   شماری تو می
  ِأنت تعدين

  ھو يعد  شمارد او می

. / واحد  يک، اول
  ا?ول

  الثاني/ اثنان   دو، دوم

  الرابع/ أربعة   چھار، چھارم   الثالث/ث�ثة  سه، سوم

/ خمسة   پنج، پنجم
  الخامس

  السادس/ ستة  شش، ششم

/ سبعة  ھفت، ھفتم
  السابع

  ھشت، ھشتم

  نه، نھم

  الثامن/ ثمانية

  التاسعة/ تسعة

@ oîÓìnÛa @]@ ‹ë‰@pbÇb� @ @

  عربي  فارسى  عربي  فارسى

معذرت 
   !خواھم می

! إذا سمحت
   ً!عفوا/ 

ساعت چند 
   است؟

، كم ًعفوا
   الساعة؟

بسيار سپاسگزارم 
  خيلی ممنون/ 

ًشكرا جزي�   إنھا الواحدة  ساعت يک است  ً

  إنھا الثالثة  ساعت سه است  إنھا الثانية  ساعت دو است

  إنھا الخامسة  ساعت پنج است  إنھا الرابعة  ساعت چھار است

ساعت ھفت   إنھا السادسة  ساعت شش است
  است

  إنھا السابعة

ساعت ھشت 
  است

  إنھا التاسعة  ساعت نه است  ھا الثامنةإن

ساعت يازده   إنھا العاشرة  ساعت ده است
  است

إنھا الحادية 
  عشرة
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ساعت دوازده 
  است

إنھا الثانية 
  عشرة

يک دقيقه شصت 
  ثانيه است

الدقيقة فيھا 
  ستون ثانية

يک ساعت 
  شصت دقيقه است

الساعة فيھا 
  ستون دقيقة

يک روز بيست 
و چھار ساعت 

  است

 فيه أربع اليوم
وعشرين 

  ساعة

   روزھای ھفته =  أيام ا]سبوع

  عربي  فارسى  عربي  فارسى

  ا?حد  يکشنبه  السبت   شنبه

  الث�ثاء  سه شنبه  ا�ثنين   دوشنبه 

  الخميس  پنج شنبه  ا?ربعاء   چھارشنبه

   ا?سبوع   ھفته  الجمعة   جمعه

از شنبه تا 
   جمعه

من السبت 
  إلى الجمعة

اولين روز شنبه 
  است

اليوم ا?ول ھو 
  السبت

دومين روز يك 
  شنبه است

اليوم الثاني 
  ھو ا�حد

سومين روز سه 
  شنبه است

اليوم الثالث ھو 
  الث�ثاء

چھارمين روز 
  پنج شنبه است

اليوم الرابع 
  ھو الخميس

پنجمين روز 
  جمعه است

اليوم الخامس ھو 
  الجمعة

ھفته ھفت روز 
  دارد

ا?سبوع فيه 
  سبعة أيام

ج روز ما فقط پن
  کنيم کار می

نحن نعمل خمسة 
  أيام فقط

 –ديروز 
   فردا–امروز 

 اليوم –أمس 
  ً غدا–

  أمس كان السبت  ديروز شنبه بود

  

من  ديروز 
  بازار بودم

ُبا?مس كنت 
  في السوق

امروز يکشنبه 
  است

  اليوم ھو ا?حد

من امروز کار 
  کنم نمی

اليوم � 
  أعمل

من امروز در 
مانم  خانه می

  )ھستم(

  أبقى في البيتس
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فردا دوشنبه 
  است

ًغدا ھو 
  ا�ثنين

من فردا دوباره 
  کنم کار می

  ًغدا سأعود للعمل

من در اداره 
  کنم کار می

إني أعمل 
  في مكتب

   من ھذا؟   اين کيست؟

محمد دانشجو   ھذا محمد  اين محمد است
  است

  محمد طالب

  ھذه علي  اين علي است   َمن ھذه؟   اين کيست؟

Šè‘þa @]@çbßbè@ @

  عربي  فارسى  عربي  فارسى

  أيلول  آذر  الثاني كانون  نيفرورد

  ا?ول تشرين  ید  شباط  بھشتيارد

  الثاني تشرين  بھمن  آذار  خرداد

  ا?ول كانون  اسفند / اسپند  نيسان  ريت

  آب  آبان  أيار  امرداد / مرداد

  تموز  مھر  حزيران  وريشھر

اينھا ھم شش 
  ماه ھستند

ًوھذه أيضا 
  ستة أشھر

 ژوئيه،
آگوست، 
  سپتامبر

تموز، آب، 
  أيلول

تشرين ا?ول، تشرين الثاني،   اکتبر، نوامبر، دسامبر
  كانون ا?ول

 pbiëŠ’½a @]@ ìã@óã†î‘bç @ @

  عربي  فارسى  عربي  فارسى

من چای 
  نوشم می

أشرب 
  الشاي

من قھوه 
  نوشم می

  

   أشرب القھوة 
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من آب معدنی 
  نوشم می

أشرب مياه 
  معدنية

تو چای را با 
   نوشی؟ و میليم

ھل تشرب الشاي 
   مع الليمون؟

تو قھوه را با 
شکر 

   نوشی؟ می

ھل تشرب 
القھوة مع 

   السكر؟

تو آب را با يخ 
   نوشی؟ می

ھل تشرب الماء 
   مع الثلج؟

بچه شير 
  دوست دارد

الرضيع 
  يحب الحليب

بچه کاکائو و آب 
سيب دوست 

  دارد

الطفل يحب 
الكاكاو وعصير 

  التفاح

   @ÞbàÇþaë@ @]@ @oîÛbÈÏbç @ @

  عربي  فارسى  عربي  فارسى

 چک����ار فاطم����ه
   کند؟ می

ماذا تعمل 
   ؟فاطمة

او در اداره 
  کند کار می

ھي تشتغل في 
   .المكتب؟

او با کامپيوتر 
  کند کار می

إنھا تشتغل على 
  الحاسوب

 فاطمه
   کجاست؟

   ؟فاطمةأين 

او فيلم تماشا   فى السينما  در سينما
  کند می

إنھا تشاھد 
  اًفيلم

 چکار محمد
   کند؟ می

ماذا يعمل 
   ؟محمد

او در دانشگاه 
تحصيل 

  کند می

إنه يدرس في 
  الجامعة

او در رشته 
زبان درس 

  خواند می

   ؟عليأين     کجاست؟علي  ھو يدرس لغات

) مرد(او   فى المقھى  در کافه
  نوشد قھوه می

إنه يشرب 
  قھوة

کجا دوست 
   دارند بروند؟

إلى أين تودون 
   الذھاب؟

آنھا کجا    
دوست ندارند 

   بروند؟

إل������ى أي������ن � 
يرغب����������������ون 

   الذھاب؟
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   ھاگرن  =  ا]لوان

  عربي  فارسى  عربي  فارسى

برف سفيد 
  است

خورشيد زرد   الثلج أبيض
  است

الشمس 
  صفراء

پرتقال نارنجی 
  است

البرتقالة 
  برتقالية

گي�س قرمز 
  است

  الكرزة حمراء

آسمان آبی 
  است

  الُعشب أخضر  چمن سبز است  السماء زرقاء

خاک قھوه ای 
  است

ابر خاکستری   oالتربة ُبـنـيـة
  است

السحابة 
  رمادية

�ستيک 
خودروھا سياه 

  است

إطارات 
العج�ت 

  سوداء

برف چه رنگی 
  است؟ سفيد

ما لون الثلج؟ 
  أبيض

خورشيد چه 
رنگی است؟ 

  زرد

ما لون 
الشمس؟ 

  أصفر

پرتقال چه 
رنگی است؟ 

  نارنجی

ما لون 
البرتقالة؟ 

  تقاليبر

گي�س چه 
رنگی است؟ 

  قرمز

ما لون 
  الكرز؟ أحمر

آسمان چه 
رنگی است؟ 

  آبی

ما لون 
  السماء؟ أزرق

علف چه 
رنگی است؟ 

  سبز

ما لون 
الُعشب؟ 
  أخضر

خاک چه رنگی 
  است؟ قھوه ای

ما لون 
  التربة؟ بنية

   ھا و مواد غذايی هيوم=  فواكه ومواد غذائية  

  عربي  فارسى  عربي  فارسى

وت من يک ت
  فرنگی دارم

لدي حبة 
  فراولة

من يک کيوی 
و يک خربزه 

  دارم

لدي حبة 
  كيوي وشمامة
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من يک پرتقال 
و يک گريپ 

  فروت دارم

لدي برتقالة 
وحبة جريب 

  فروت

من يک سيب و 
  يک انبه دارم

لدي تفاحة 
  وحبة مانجو

من يک موز و 
يک آناناس 

  دارم

لدي موزة 
  وحبة أناناس

) دارم(من 
سا�د ميوه 

  کنم ت میدرس

إني أحضر 
  سلطة فواكه

من نان تست 
  خورم می

ًإني آكل خبزا 
  ًمحمصا

من نان تست 
با کره 

  خورم می

ًآكل خبزا 
ًمحمصا مع 

  زبدة

من نان تست 
با کره ومربا 

  خورم می

ًآكل خبزا 
ًمحمصا مع 
  زبدة ومربى

من ساندويچ 
  خورم می

  آكل سندويشة

ما نان و برنج 
  �زم داريم

إننا نحتاج 
ًا وأرزاخبز ً  

ما ماھی و 
استيک �زم 

  داريم

نحن بحاجة 
للسمك 

  وشرائح اللحم

ديگر چی �زم 
   داريم؟

  

ماذا نحتاج 
   ًأيضا؟

سوپرمارکت 
   کجاست؟

أين ھو 
المتجر 
   الكبير؟

SÔİÛaë@òä^Ûa@Þì–Ï @]@ bç@Ý–Ïیaìç@ë@le@ë@Þb�@ @ @

  عربي  فارسى  عربي  فارسى 

اين ھا فصل 
  ھای سال ھستند

ھذه ھى 
   السنةفصول

الربيع،   بھار، تابستان
  الصيف

الخريف،   پائيز وزمستان
  والشتاء

تابستان گرم 
  است

  الصيف حار

در تابستان 
خورشيد 

  درخشد می

في الصيف 
تسطع 
  الشمس

در تابستان 
دوست داريم 
  پياده روی کنيم

في الصيف 
  نحب أن نتنزه
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زمستان سرد 
  است

در زمستان   الشتاء بارد
برف يا باران 

  دبار می

في الشتاء 
  تثلج أو تمطر

در زمستان 
دوست داريم در 

  خانه بمانيم

في الشتاء 
نفضل البقاء 

  في البيت

  الجو بارد  سرد است ھوا 

  الجو عاصف  وزد باد می  إنھا تمطر  بارد باران می

  الجو ُمشمس  آفتابی است ھوا   الجو دافئ  گرم است ھوا 

ھ������وا ام������روز   الجو صاٍف  ھوا صاف است
   چطور است؟

كيف الطقس 
   اليوم؟

امروز سرد 
  است

اليوم الجو 
  بارد

امروز گرم 
  است

اليوم الجو 
  دافئ

 @oîjÛa@óÏ@OÞŒä½a@¿ @]@ éãbA@‰… @ @

  عربي  فارسى  عربي  فارسى

اينجا خانه 
  ماست

با� پشت بام   ھذا بيتنا
  است

 في السطح
  ا�على

پائين زيرزمين 
  است

 في السرداب
  ا�سفل

پشت خانه يک 
  باغ است

لف المنزل خ
  حديقة

جلوی خانه ھيچ 
  خيابانی نيست

� يمر شارع أمام 
  المنزل

درختانی در 
کنار خانه  

  ھست

ھناك أشجار 
  بجوار المنزل

آپارتمان من 
  اينجاست 

اينجا آشپزخانه   ھذه ھي شقتي
  و حمام است

وھنا المطبخ 
  والحمام

آنجا اتاق نشيمن 
و اتاق خواب 

  است

ھناك غرفة 
 )المعيشة(الجلوس

  وغرفة النوم

درب خانه 
) درب اصلی(

  بسته است

  

باب المنزل 
  مغلق
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ھا باز  اما پنجره
  ھستند

لكن النوافذ 
  مفتوحة

امروز خيلی 
  گرم است

اليوم الجو 
  حار

ما به اتاق 
  رويم نشيمن می

نذھب ا@ن إلى 
  غرفة الجلوس

تفضل    !بفرماييد
   !بالجلوس

کامپيوتر من 
  آنجا است 

ًن کام� تلويزيو  ھناك حاسوبي
  نو است

جھاز التلفاز 
  جديد

 ÞŒä½a@ÑîÄäm @]@ éãbA@oÏbÄã @ @

  عربي  فارسى  عربي  فارسى

امروز شنبه 
  است

اليوم ھو 
  السبت

ما امروز وقت 
  داريم

اليوم لدينا 
  وقت كاٍف

امروز 
آپارتمان را 

  کنيم تميز می

اليوم ننظف 
  المنزل

من حمام را تميز 
  کنم می

أنا أنظف 
  الحمام

ومبيل شوھرم ات
  شويد را می

زوجي يغسل 
  السيارة

ھا  ھا دوچرخه بچه
  کنند را تميز می

ا?طفال 
ينظفون 
  الدراجات

مادربزرگ به 
گلھا آب 

  دھد می

الجدة تسقي 
  الزھور

ھا اتاقشان را  بچه
  کنند تميز می

ا?طفال 
يرتبون 
  غرفتتھم

شوھرم ميز 
تحريرش را 

  کند مرتب می

زوجي يرتب 
  مكتبه

من لباسھا را 
ون ماشين لباس در

  گذارم شوئی می

أنا أضع 
الغسيل في 

  الغسالة

من لباسھا را 
  کنم آويزان می

من لباسھا را اتو   أنشر الغسيل
  کنم می

 أكوي  
  الم�بس

ھا کثيف  پنجره
  ھستند

کف اتاق کثيف   النوافذ متسخة
  است

ا?رضية 
  متسخة
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ظرفھا کثيف 
  است

ا?طباق 
  متسخة

ھا را  کی پنجره
   کند؟ تميز می

من ينظف 
   النوافذ؟

کی جارو 
   کند؟ می

من ينظف 
بالمكنسة 
   الكھربائية؟

کی ظرفھا را 
   شويد؟ می

من يغسل 
   ا�طباق؟

   در آشپزخانه  =  فى المطبخ 

  عربي  فارسى  عربي  فارسى

تو يک 
آشپزخانه جديد 

   داری؟

ألديك مطبخ 
   جديد؟

امروز چی 
خواھی  می

   بپزی؟

ماذا ستطبخ 
   اليوم؟

اجاق تو با 
برقی يا جاق 

گاز غذا 
   پزی؟ می

أتطبخ 
بالكھرباء أم 

   بالغاز؟

پيازھا را قاچ 
   کنم؟

ھل أقطع 
   البصل؟

سيب زمينی ھا 
را پوست 

   بکنم؟

ھل أقشر 
   البطاطا؟

کاھو را 
   بشويم؟

ھل أغسل 
   الخس؟

ليوانھا 
   کجاست؟

ظرفھا    أين ا?كواب؟
   کجاست؟

   أين ا?طباق؟

قاشق و چنگال 
کجا و کارد 

   ھستند؟

أين طقم 
أدوات 
   المائدة؟

قوطی بازکن 
   داری؟

أعندك فتاحة 
   علب؟

درب بازکن 
   بطری داری؟

أعندك فتاحة 
   زجاجات؟

توی اين قابلمه 
   پزی؟ سوپ می

أتطبخ الحساء 
   في ھذا القدر؟

ماھی را توی 
اين ماھی تابه 

   کنی؟ سرخ می

أتقلي السمك 
في ھذه 
   المق�ة؟

تو س�بزی را ب�ا 
ري������ل کب������اب گ

   کنی؟ می

أتشوي 
الخضر على 
   ھذه المشواة؟
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من ميز را 
  چينم می

ّأنا أجھز 
أعد / السفرة 

   .المائدة

کارد، چنگال و 
قاشق ھا اينجا 

  ھستند

ھا ھي 
السكاكين 
والشوك 
  والم�عق

   گفتگوی کوتاه   =  محادثة قصيرة  

  عربي  فارسى  عربي  فارسى

ان منزل خودت  !خذ راحتك   ! راحت باشيد
  است

   !البيت بيتك

چه ميل داريد 
   بنوشيد؟

ما تحب أن 
   تشرب؟

   ألديك أطفال؟   شما بچه داريد؟

اينھا کتاب ھای 
  من ھستند

من ا�ن دارم اين   ھذه ھي كتبي
کتاب را 

  خوانم می

ًحاليا أقرأ ھذا 
  الكتاب

دوست داريد 
   چيزی بخونيد؟

شما از کجا    ما تحب أن تقرأ؟
   آييد؟ می

   نت؟من أين أ

بازل در سوييس   أنا من بازل  از بازل
  است

بازل تقع في 
  سويسرا

شما برای اولين 
بار اينجا 

   ھستيد؟

ھل حضرتك ھنا 
   ?ول مرة؟

نه، من سال 
گذشته ھم اينجا 

  بودم

�، كنت ھنا في 
  العام الماضي

اما فقط يک 
  ھفته

ولكن لمدة أسبوع 
  فقط

از اينجا خوشتان 
   آيد؟ می

 أتستمتع بوجودك
   ھنا؟

خيلی خوب 
مردم خيلی . است

  مھربان ھستند

فالناس . ًجدا
  لطفاء

از مناظر اينجا  و 
  آيد ھم خوشم می

والمناظر 
الطبيعية تعجبني 

  ًأيضا

شغل شما 
   چيست؟

  أنا مترجم  من مترجم ھستم   مامھنتك؟



 }.'{

من کتاب 
  کنم ترجمه می

شما اينجا تنھا    ًإني أترجم كتبا
   ھستيد؟

ھل حضرتك 
  ھنا؟بمفردك 

/ نه، خانمم 
شوھرم ھم 

  اينجاست

/ �، زوجتي 
  ًزوجي ھنا أيضا

وآنھا ھم دو 
  فرزند من ھستند

وھناك طف�ي 
  ا�ثنان

زبان ھا  اين 
خيلی شبيه ھم 

  ھستند

اللغات متشابھة 
  إلى حد ما

) زبانھا(من آنھا 
را خوب متوجه 

  شوم می

أستطيع أن 
  ًأفھمھا جيدا

اما صحبت 
کردن و نوشتن 

  ستمشکل ا

لكن التكلم 
والكتابة فيھما 

  صعوبة

من ھنوز خيلی 
  کنم اشتباه می

� أزال أرتكب 
الكثير من 

  ا?خطاء

ًلطفا ھر بار 
اشتباه مرا 
  تصحيح کنيد

أرجو أن تصحح 
  لي في كل مرة

تلفظ شما خيلی 
  خوب است

  نطقك سليم للغاية

لھجه  فقط کمی
  داريد

لكن لديك لكنة 
  بسيطة

شود فھميد  می
  ھستيداھل کجا 

يستطيع المرء 
أن يعرف من 

  أين أنت

زبان مادری 
   شما چيست؟

ما ھي لغتك 
   ا?م؟

شما به ک�س 
   رويد؟ زبان می

ھل أنت مشترك 
   في دورة لغوية؟

از کدام کتاب 
درسی استفاده 

   کنيد؟ می

أي منھاج 
   تستخدم؟

دانم اسم  ا�ن نمی
  آن چيست

في الواقع � 
  أتذكر اسمه
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به اتوبوس 
   نرسيدی؟

ھل فاتتك 
   الحافلة؟

  

من نيم ساعت 
  منتظر تو بودم

لقد انتظرتك 
  لنصف ساعة
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تلفن ھمراه 
با خودت 

   نداری؟

أ� تحمل 
ًھاتفا جوا�؟ ً   

دفعه ديگر وقت  
   !شناس باش

ًكن دقيقا في 
موعدك المرة 

   !القادمة

دفعه ديگر با 
   !تاکسی بيا

خذ سيارة 
أجرة في 
   !المرة القادمة

دفعه ديگر چتر 
   !با خودت بياور

: في المرة القادمة
اصطحب معك 

مظلة ضد 
   !المطر

فردا تعطيل 
  ھستم

ًغدا عندي 
  عطلة

خواھی فردا  می
  قراری بگذاريم؟

   ًھل سنلتقي غدا؟

متاسفم، من 
فردا وقت 

  ندارم

ًيؤسفني، غدا 
  � يناسبني

اين آخر ھفته 
مه ای برنا

   داری؟

أعندك خطط 
لنھاية ھذا 
   ا?سبوع؟

يا اينکه با 
کسی قرار 

م�قات 
   داری؟

ام انك على 
   موعد؟

من پيشنھاد 
کنم آخر ھفته  می

  ھمديگر را ببينيم

أقترح أن نلتقي 
في نھاية 
  ا?سبوع

خواھی به  می
پيک نيک 

   برويم؟

أترغب في 
   القيام بنزھة؟

خواھی به  می
ساحل دريا 

   برويم؟

ھل نذھب إلى 
   الشاطئ؟

خواھی به  می
   کوه برويم؟

ھل نذھب الى 
   الجبال؟

من درب اداره 
) بيرون از اداره(

  آيم دنبالت می

سأمر ?خذك من 
  المكتب
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خواھم به  من می 
ايستگاه قطار 

  بروم

أود الذھاب 
إلى محطة 

  القطار

خواھم  من می
ه فرودگاه ب

  بروم

أود الذھاب إلى 
  المطار
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خواھم به  من می
  مرکز شھر بروم

أود الذھاب 
إلى مركز 

  المدينة

چه جوری به 
ايستگاه قطار 

   بروم؟

كيف أصل إلى 
   محطة القطار؟

چه جوری به 
   فرودگاه بروم؟

كيف أصل 
   إلى المطار؟

چه جوری به 
مرکز شھر 

   بروم؟

كيف أصل إلى 
   مركز المدينة؟

ن احتياج به م
  يک تاکسی دارم

أحتاج لسيارة 
  أجرة

من احتياج به 
  يک نقشه دارم

أحتاج لمخطط 
  المدينة

من به يک ھتل 
  احتياج دارم

خواھم  من می  أحتاج لفندق
يک اتومبيل 

  کرايه کنم

أريد أن أستأجر 
  سيارة

اين کارت 
  اعتباری من است

ھذه بطاقتي 
  ا�ئتمانية

اين گواھی نامه 
رانندگی من 

  ستا

ھذه رخصة 
  القيادة

اين شھر چه  در 
چيزی برای ديدن 

   وجود دارد؟

ما الجدير 
بالرؤيا في 

   المدينة؟

به بافت قديم 
  شھر برويد

اذھب إلى 
  المدينة القديمة

با تور در شھر 
  بگرديد

قم بجولة في 
  المدينة

اذھب إلى   به بندر برويد
  الميناء
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آن برج را آنجا 
   بينی؟ می

أترى ذلك 
   البرج؟

آن کوه را آنجا 
   بينی؟ می

أترى ذلك 
   الجبل؟

آن دھکده را 
   بينی؟ آنجا می

أترى تلك 
   القرية؟

آن رودخانه را 
   بينی؟ آنجا می

أترى ذلك 
   النھر؟

آن پل را آنجا 
   بينی؟ می

أترى ذلك 
   الجسر؟

آن درياچه را 
   بينی؟ آنجا می

ترى تلك أ
   البحيرة؟
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من از آن پرنده 
  آيد خوشم می

يعجبني ذلك 
  الطير

از آن درخت 
  آيد خوشم می

تعجبني تلك 
  الشجرة

از اين سنگ 
  آيد خوشم می

تعجبني ھذه 
  الصخرة

از آن پارک 
  آيد خوشم می

يعجبني ذلك 
  المنتزه

از آن باغ 
  آيد خوشم می

تعجبني تلك 
  الحديقة

از اين گل خوشم 
  آيد می

ني ھذه تعجب
  الزھرة

به نظر من آن 
  زيباست

أجد ھذا 
  ًجمي�

به نظر من آن 
  جالب است

  ًأجد ھذا ممتعا

به نظر من آن 
  بسيار زيباست

أجد ھذا 
  ًرائعا

به نظر من آن 
  زشت است

  ًأجد ھذا قبيحا

به نظر من کسل 
  کننده است

أجد ھذا 
  ًُمم�

به نظر من 
  وحشتناک است

أجد ھذا 
  ًمرعبا
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ألديكم غرفة    اتاق خالی داريد؟
   شاغرة؟

من يک اتاق 
  رزرو کرده ام

لقد قمت 
  بحجز غرفة

 محمداسم من 
  است

من احتياج به يک   محمداسمى 
  اتاق يک تخته دارم

أحتاج إلى 
  غرفة مفردة

من احتياج به 
يک اتاق دو 

  تخته دارم

تاج إلى أح
غرفة 
  مزدوجة

اتاق شبی چند 
   است؟

كم سعر 
الغرفة في 

   الليلة؟

يک اتاق با حمام 
  خواھم می

أريد غرفة 
  مع حمام

يک اتاق با دوش 
  خواھم می

أريد غرفة 
  مع دش

توانم اتاق را  می
   ببينم؟

أيمكنني 
   رؤية الغرفة؟

اينجا پارکينگ 
   دارد؟) گاراژ(

ھل لديكم 
   مرآب؟
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اينجا گاو 
   وق دارد؟صند

ھل لديكم 
خزانة 
   آمانات؟

اينجا فاکس 
   دارد؟

ھل لديكم 
   جھاز فاكس؟

خيلی خوب، من 
  گيرم اتاق را می

� بأس، 
  سآخذ الغرفة

کليد ھا اينجا 
  ھستند

  إليك المفاتيح

چمدان من 
  اينجاست

ساعت چند   ھذه أمتعتي
صبحانه سرو 

   شود؟ می

متى موعد 
   اTفطار؟

ساعت چند نھار 
   شود؟ سرو می

متى موعد 
   الغداء؟

ساعت چند شام 
   شود؟ سرو می

متى موعد 
   العشاء؟
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دوش کار 
دوش (کند  نمی

  )خراب است

� يوجد ماء   آيد آب گرم نمی  الدش � يعمل
  ساخن

توانيد کسی  می
را برای تعمير 

   يد؟آن بفرست

أيمكنك إرسال 
أحد 

   Tص�حه؟

� ھاتف في   اتاق تلفن ندارد
  الغرفة

اتاق تلويزيون 
  ندارد

و� جھاز 
تلفاز في 

  الغرفة

اتاق بدون 
  بالکن است

� شرفة 
  للغرفة

اتاق خيلی 
  سروصدا دارد

الغرفة 
  صاخبة

اتاق خيلی 
  کوچک است

ًالغرفة جدا 
  صغيرة

اتاق خيلی 
  تاريک است

الغرفة مظلمة 
  غايةلل

  

شوفاژ کار 
  کند  نمی

التدفئة � 
  تعمل
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دستگاه تھويه 
  کند کار نمی

المكيف � 
  يعمل

تلويزيون 
  خراب است

جھاز التلفاز 
  معطل

من از اين 
  آيد خوشم نمی

ذلك � 
  يعجبني

اين برای من 
خيلی گران 

  است

ذلك مكلف 
  للغاية

چيز ارزان 
   تری نداريد؟

أ لديكم ما ھو 
   أرخص؟

 در اين نزديکی
خوابگاھی 

   ھست؟

ھل ھناك 
بيوت للشباب 

   بالقرب؟

در اين نزديکی 
   پانسيون ھست؟

ھل ھناك 
فندق ومطعم 
   عائلي قريب؟

در اين نزديکی 
رستوران 

   ھست؟

ھل ھناك 
   مطعم قريب؟
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آيا اين ميز 
   خالی است؟

ھل ھذه الطاولة 
   شاغرة؟

 ليست غذا ًلطفا
  را به من بدھيد

من فضلك، 
  �ئحة الطعام

توصيه شما 
   چيست؟

يک آب معدنی    بما تنصحني؟
  مى خواھم

أريد مياه 
  معدنية

يک آب 
پرتقال مى 

  خواھم

أريد عصير 
  البرتقال

يک قھوه مى 
  خواھم

أريد فنجان 
  قھوة

يک قھوه با 
شير مى 

  خواھم

أريد القھوة مع 
  الحليب

سكر، مع ال  با شکر، لطفآ
  من فضلك

من چای 
  خواھم می

من چای با   أريد فنجان شاي
  خواھم ليمو می

أريد الشاي 
  مع الليمون
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من چای با 
شير 

  خواھم می

أريد الشاي مع 
  الحليب

   ألديكم سجائر؟   سيگار داريد؟

زيرسيگاری 
   داريد؟

فندک /کبريت   ألديكم منفضة؟
   داريد؟

   ألديكم و�عة؟

من چنگال 
  ندارم

  ينقصني سكين  من کارد ندارم  شوكةتنقصني 

من قاشق 
  ندارم

يک آب سيب   تنقصني ملعقة
  ًلطفا

من فضلك، 
   .عصير التفاح

يک ليموناد 
  لطفآ

من فضلك، 
  عصيرالليمون

يک آب گوجه 
  ًفرنگی لطفا

من فضلك، 
عصير 
  البندورة

ماھی دوست 
   داری؟

ھل تحب 
   السمك؟

گوشت گاو 
   دوست داری؟

ھل تحب لحم 
   البقر؟

من يک غذای 
بدون گوشت 

  خواھم می

ًأريد شيئا بدون 
  لحم

من يک ظرف 
سبزی 

  خواھم می

أريد طبق 
خضروات 

  مشكلة

غذايی 
خواھم که  می

تھيه آن زياد 
  طول نکشد

ًأريد شيئا على 
  وجه السرعة

غذا را با برنج 
   خواھيد؟ می

ھل تريده مع 
   ا?رز؟

غذا را با 
ماکارونی 

   خواھيد؟ می

ھل تحبه مع 
   عكرونة؟الم

غذا را با سيب 
زمينی 

   خواھيد؟ می

ھل تريده مع 
   البطاطا؟

غذا خوشمزه 
  نيست

� أستسيغ ھذا 
  الطعام

  الطعام بارد  غذا سرد است

من اين غذا را 
  سفارش ندادم

من يک پيش   لم أطلب ذلك
  خواھم غذا می

أريد صحن 
  مقب�ت
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من يک سا�د 
  خواھم می

أريد صحن 
  سلطة

من يک سوپ 
  مخواھ می

أريد صحن 
  شوربه

من يک 
بستنی با خامه 

  خواھم می

أريد ايس كريم 
  مع القشطة

من ميوه يا پنير 
  خواھم می

أريد فواكه أو 
  جبنة

خواھيم  ما می
صبحانه 
  بخوريم

خواھيم  ما می  نريد أن نفطر
  ناھار بخوريم

نريد تناول 
  الغداء

خواھيم  ما می
   .شام بخوريم

نريد تناول 
  العشاء

شما صبحانه 
   چی ميل داريد؟

ما ترغبه مع 
   الفطور؟

نان با مربا و 
   عسل؟

خبز مع مربى 
   وعسل؟

نان تست با 
   پنير؟

خبز محمص 
   جبنة؟

يک تخم مرغ 
   پخته؟

يک تخم مرغ    بيضة مسلوقة؟
   نيمرو؟

   بيضة مقلية؟

ًلطفا يک 
ماست ديگر 

  بياوريد

من فضلك، 
  زبدية لبن ثانية

ًلطفا باز ھم 
نمک و فلفل 

  ريدبياو

من فضلك، 
بعض الملح 

  والفلفل

ًلطفا يک ليوان 
آب ديگر ھم 

  بياوريد

من فضلك، 
كوب ماء 

  إضافي

يک پرس سيب 
زمينی سرخ 
  کرده با کچاپ

صحن بطاطا 
مقلية مع 

  صلصة البندورة

و دو پرس 
سيب زمينی 
سرخ کرده با 

  سس مايونز

وصحنان مع 
  المايونيز

چه نوع سبزی 
   داريد؟

ما ھي 
الخضروات 

   ي لديكم؟الت

ألديكم حب    لوبيا داريد؟
   فاصولياء؟

ألديكم قرنبيط    گل کلم داريد؟
   زھرة؟/ 
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من دوست 
دارم ذرت 

  بخورم

من دوست دارم    .أحب أكل الذرة
  خيار بخورم

أحب أكل 
  الخيار

من دوست 
دارم گوجه 
  فرنگی بخورم

أحب أكل 
  البندورة

پيازچه دوست 
   داريد؟

أتحب الكراث 
   ًأيضا؟

 کلم ترشی
   دوست داريد؟

أتحب مخلل 
   ًالملفوف أيضا؟

عدس دوست 
   داريد؟

أتحب العدس 
   ًأيضا ؟

ھويج دوست 
   داری؟

َأتحب أيضا 
   الجزر؟

فلفل قرمز ھم 
   دوست داری؟

أتحب أيضا 
الفلفل 
   ا?حمر؟

من پياز 
  دوست ندارم

من زيتون    .� أحب البصل
  دوست ندارم

� أحب 
  الزيتون

   در ايستگاه قطار =   فى محطة القطار

  عربي  فارسى  عربي  فارسى

قطار بعدی کی 
 تھرانبه 
   رود؟ می

متى ينطلق 
القطار التالي 

   ؟تھرانإلى 

قطار بعدی کی 
 اصفھانبه 

   رود؟ می

متى ينطلق 
القطار التالي 

   ؟اصفھانإلى 

قطار بعدی کی 
به لندن 

   رود؟ می

متى ينطلق 
القطار التالي 

   إلى لندن؟

قطار ورشو 
اعت چند س

   کند؟ حرکت می

متى ينطلق 
القطار إلى 

   وارسو؟

 مشھدقطار 
ساعت چند 

   کند؟ حرکت می

متى ينطلق 
القطار إلى 

   ؟مشھد

 ساعت قمقطار 
چند حرکت 

   کند؟ می

متى ينطلق 
القطار إلى 

   ؟قم

من يک بليط 
 مشھدبرای 

  خواھم می

أريد تذكرة 
سفر إلى 

  مشھد

من يک بليط 
 تھرانبرای 

  خواھم می

أريد تذكرة 
سفر إلى 

  تھران
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بايد قطار را  
   عوض کنم؟

ھل علي أن 
أبدل القطار 

لمتابعة 
   السفر؟

قط�����ار از ک�����دام 
س������کو حرک������ت 

   کند؟ می

  

من أي 
رصيف 
ينطلق 
   القطار؟

آيا قطار کوپه 
   خواب دارد؟

ھل في القطار 
   عربة نوم؟

يک بليط 
 مشھدبرگشت به 

  خواھم می

أريد تذكرة 
ذھاب وإياب 

  ھدمشإلى 
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اين قطار به 
   رود؟ مشھد می

ھل ھذاھو 
القطار إلى 

   مشھد؟

قطار کی 
   کند؟ حرکت می

متى ينطلق 
   القطار؟

قطار به  کی 
   رسد؟ مشھد می

متى يصل 
القطار إلى 

   مشھد؟

ببخشيد، اجازه 
ھست عبور 

   ؟)رد شوم(کنم 

أتسمح لي 
   بالمرور؟

کنم  فکر می
اينجا جای من 

  است

أظن أن ھذا 
  مقعدي

کنم شما  فکر می
روی صندلی 
  من نشسته ايد

أظن أنك 
تجلس على 

  مقعدي

کوپه خواب 
   کجا است؟

أين عربة 
   النوم؟

کوپه خواب در 
انتھای قطار 

  است

عربة النوم 
في آخر 
  القطار

ورستوران 
قطار کجاست؟ 
  درابتدای قطار

وأين عربة 
  الطعام؟  

  ي المقدمةف

توانم پايين  می
   بخوابم؟

أيمكنني النوم 
في السرير 

   السفلي؟

توانم وسط  می
   بخوابم؟

أيمكنني النوم 
في السرير 

   ا?وسط؟

توانم با�  می
   بخوابم؟

أيمكنني النوم 
في السرير 

   العلوي؟
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کی به مرز 
   رسيم؟ می

متى نصل إلى 
   الحدود؟

قطار تاخير 
   دارد؟

ھل سيتأخر 
  القطار؟

چيزی برای 
   خواندن داريد؟

ھل لديك شيئ 
   للقراءة؟

شود  اينجا می
خوراکی يا 

نوشيدنی پيدا 
   کرد؟

ھل يمكن 
الحصول ھنا 
على طعام 
   وشراب؟

   در فرودگاه  =  فى المطار

  

  عربي  فارسى  عربي  فارسى

خواھم  من می
يک پرواز به 

 رزرو ايران
  کنم

أريد أن أحجز 
تذكرة 

بالطائرة إلى 
  ايران

ين يک پرواز ا
   مستقيم است؟

ھل ھو طيران 
   مباشر؟

ًلطفا يک 
صندلی کنار 
پنجره برای 

غير سيگاری 
  ھا

من فضلك، 
مقعد على 
النافذة لغير 

  المدخنين

خواھم  من می
بليط رزروم را 

  تأييد کنم

أريد أن أؤكد 
  الحجز

خواھم  من می
بليط رزروم را 

  کنسل کنم

أريد إلغاء 
  الحجز

خواھم  می
ساعت تاريخ و 

بليطم را تغيير 
  دھم

أريد تبديل 
  الحجز

پرواز بعدی به 
رم چه زمانی 

   است؟

متى تقلع 
الطائرة التالية 

   إلى روما؟

دو جای  آيا 
ديگر ) صندلی(

   خالی است؟

أ ما زال ھناك 
   مقعدان؟

نه، ما فقط يک 
جای خالی 

�، لم يبق 
سوى مقعد 

کی فرود 
   آييم؟ می

   متى سنھبط؟
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   .واحد  داريم

کی به مقصد 
   رسيم؟ می

کی اتوبوس به    متى سنصل؟
مرکز شھر 

   رود؟ می

متى تسير 
الحافلة إلى 

   مركز المدينة؟

اين چمدان 
   شماست؟

ھل ھذه 
   حقيبتك؟

اين کيف 
   شماست؟

ھل ھذة 
حقيبتك 
   الصغيرة؟

اين وسايل 
) سفر(

   شماست؟

ھل ھذه 
   أمتعتك؟

چه مقدار بار 
توانم با خود  می

   بياورم؟

 وزن ما
ا?متعة 

   المسموح بھا؟

چی، فقط بيست   عشرون كيلو   بيست کيلو
   کيلو؟

كم؟ فقط 
   عشرون كيلو؟

      وسائل النقل العام 

   عبور و مرور درون شھری/   حمل و نقل عمومی

  عربي  فارسى  عربي  فارسى

ايستگاه 
اتوبوس 
   کجاست؟

أين موقف 
   الحافلة؟

کدام اتوبوس 
به مرکز شھر 

   رود؟ می

ية حافلة تسير أ
إلى مركز 

   المدينة؟

چه (کدام خط 
بايد ) اتوبوسی

   سوار شوم؟

أي خط علٮي 
   أن أستقله؟

بايد اتوبوس 
   عوض کنم؟

ھل علي تبديل 
الحافلة لمتابعة 

   السفر؟

کجا بايد 
اتوبوس را 
   عوض کنم؟

أين يجب 
   تبديل الحافلة؟

قيمت يک بليط 
   چند است؟

كم ثمن 
   ؟التذكرة
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کز شھر تا مر   
چند ايستگاه 

  است؟

كم عدد 
المحطات 

حتى مركز 
   المدينة؟

شما بايد اينجا 
  پياده شويد

عليك أن تنزل 
  ھنا

شما بايد از 
قسمت عقب 
ماشين پياده 

  شويد

عليك النزول 
  من الخلف

متروی 
) زيرمينی(

 دقيقه ٥بعدی 
  آيد ديگر می

قطار النفق 
التالي سيصل 

بعد خمس 
  دقائق

تراموای بعدی 
دقيقه ديگر  ١٠

  آيد می

الحافلة 
الكھربائية 

التالية ستصل 
بعد عشر 

   .دقائق

اتوبوس بعدی 
 دقيقه ديگر ١٥

  آيد می

الحافلة التالية 
ستصل بعد 
خمسة عشر 

  دقيقة

آخرين مترو 
) زيرزمينی(

کی حرکت 
   کند؟ می

متى ينطلق 
آخر قطار 

   نفق؟

آخرين تراموا 
کی حرکت 

   کند؟ می

متى تنطلق آخر 
   ربائية؟حافلة كھ

آخرين اتوبوس 
کی حرکت 

   کند؟ می

متى تنطلق 
   آخر حافلة؟

شما بليط 
   داريد؟

ھل بحوزتك 
   تذكرة سفر؟

تذكرة سفر؟   بليط؟ نه ندارم
  �، ليست لدي

پس بايد جريمه 
  بپردازيد

إذن عليك دفع 
  غرامة

 ÕíŠİÛa@óÏ @]@ êa‰@‰… @ @

  عربي  فارسى  عربي  فارسى 

با ) مرد(او 
موتورسيکلت 

  کند کت میحر

إنه يركب 
  دراجة نارية

با ) مرد(او 
دوچرخه 
  کند حرکت می

إنه يركب 
  دراجة ھوائية
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پياده ) مرد(او 
  رود می

إنه يسير على 
  ا?قدام

با ) مرد(او 
کشتی حرکت 

  کند می

مضى 
  بالسفينة

با ) مرد(او 
قايق حرکت 

  کند می

مضى 
  بالقارب

شنا ) مرد(او 
  کند می

  إنه يسبح

اينجا جای 
اکی خطرن

   است؟

ھل ھذا 
   المكان خطر؟

آيا تنھايی قدم 
زدن خطرناک 

   است؟

ھل ھناك 
خطر إن 

حاولت السفر 
   بإيقاف سيارة؟

آيا پياده روی 
در شب 

خطرناک 
   است؟

ًھل التنزه لي� 
   خطر؟

با (ما راه را 
اشتباه ) ماشين

  رفته ايم

لقد ضللنا 
  الطريق

ما در مسير 
  اشتباه ھستيم

نحن في 
  طأالطريق الخ

 ما بايد  
  برگرديم

علينا أن نعود 
  من حيث أتينا

اينجا کجا 
شود پارک  می

   کرد؟

أين يمكن 
إيقاف 
   السيارة؟

اينجا  آيا 
پارکينگ 

   ھست؟

ھل ھناك 
موقف 

   للسيارات؟

شود  چقدر می
اينجا پارک 

   کرد؟

كم من الوقت 
يمكنني 

   الوقوف ھنا؟

شما اسکی 
   کنيد؟ می

ھل تمارس 
التزحلق على 

   ليد؟الج

   در تاکسی  =  فى سيارة ا]جرة 

  عربي  فارسى  عربي  فارسى 

ًلطفا يک 
تاکسی صدا 

  کنيد

من فضلك، 
اطلب لي 
  سيارة أجرة

تا ايستگاه قطار 
کرايه چقدر 

   شود؟ می

كم ا?جرة 
   حتى المحطة؟
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تا فرودگاه 
کرايه چقدر 

   شود؟ می

كم ا?جرة 
   حتى المطار؟

ًلطفا مستقيم 
  برويد

من فضلك، 
  على طول

ًلطفا اينجا 
سمت راست 

  بپيچيد

من فضلك، 
  على اليمين

ًلطفا آنجا سر 
نبش، سمت 
  چپ بپيچيد

من فضلك، 
ھناك عند 

الزاوية على 
  اليسار

  لدي وقت  من وقت دارم  أنا على عجلة  من عجله دارم

ًلطفا آھسته تر 
  برانيد

من فضلك، 
  سر ببطء

ًلطفا اينجا 
  توقف کنيد

من فضلك، 
  توقف ھنا

ًطفا يک لحظه ل
  صبر کنيد

انتظر لحظة، 
  من فضلك

من ا�ن بر 
  گردم می

  ًسأعود حا�

ًلطفا يک قبض 
رسيد به من 

  بدھيد

من 
فضلك،اعطني 

  ًوص�

من پول خرد 
  ندارم

ليست لدي 
  نقود صغيرة

درست است، 
بقيه پول برای 

  خودتان

� بأس ، 
  البقية لك

مرا به اين 
  آدرس ببريد

خذني إلى ھذا 
  العنوان

مرا به ھتلم 
  ببريد

خذني إلى 
  فندقي

) با ماشين(مرا 
  به ساحل ببريد

خذني إلى 
  الشاطئ

   

   خرابی ماشين =  عطل في السيارة 

  عربي  فارسى  عربي  فارسى

نزديکترين 
پمپ بنزين  

  بعدی کجاست؟

   

أين ھي أقرب 
   محطة للوقود؟

�ستيکم 
  پنجرشده است

عندي إطار 
  مثقوب
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توانيد چرخ  می
 ماشين را

   عوض کنيد؟

ھل يمكنك 
تبديل 

   الدو�ب؟

من چند ليتر 
گازوئيل احتياج 

  دارم

أنا بحاجة إلى 
عدة ليترات 
  من المازوت

من ديگر 
  بنزين ندارم

لم يبق لدي 
  بنزين

گالن بنزين 
   ھمراه داريد؟

ھل لديك 
خزان 
   إضافي؟

توانم  کجا می
   تلفن بزنم؟

أين يمكنني 
ا�تصال 
   بالھاتف؟

 من احتياج به
ماشين امداد 

جھت (خودرو 
) بوکسل کردن

  دارم

إني أحتاج إلى 
خدمة سحب 

  السيارة

من دنبال يک 
  تعميرگاه ھستم

إني أفتش عن 
  ورشة تصليح

يک تصادف 
  شده است

  لقد وقع حادث

باجه تلفن بعدی 
   کجاست؟

أين أقرب 
   ھاتف؟

تلفن ھمراه 
   داريد؟

ھل لديك 
   ھاتف نقال؟

ما احتياج به 
  کمک داريم

حتاج إلى ن
  مساعدة

يک دکتر صدا 
   !کنيد

  ًاطلب طبيبا

پليس را خبر 
   !کنيد

اتصل 
  بالشرطة

أوراقك ، من   ًمدارکتان لطفا
  فضلك

ًلطفا گواھينامه 
تان را نشان 

  دھيد

إجازة القيادة، 
  من فضلك

ًلطفا کارت 
خودرويتان را 

  نشان دھيد

أوراق 
السيارة، من 

  فضلك

   ؤال پرسی در مورد مسير حرکتس =  اiتجاه الصحيحالسؤال ب  

   

  عربي  فارسى  عربي  فارسى

معذرت 
   !خواھم می

توانيد به من  می   ً!عذرا/ ًعفوا 
   کمک کنيد؟

بإمكانك 
   مساعدتي؟
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 اين اطراف  در
رستوران 

   خوبی ھست؟

أين أجد 
ًمطعما جيدا؟ ً   

سر نبش، سمت 
  چپ برويد

إنعطف على 
يسارك عند 

  الزاوية

بعد يک مقدار 
  م برويدمستقي

ًثم سر قلي� 
  على طول

بعد صد متر به 
طرف راست 

  برويد

وبعد مائة متر 
  على اليمين

با اتوبوس ھم 
  توانيد برويد می

بإمكانك أن 
تستقل الحافلة 

  ًأيضا

با مترو ھم 
  توانيد برويد می

ًأو يمكنك أيضا 
أخذ الحافلة 
  الكھربائية  

توانيد  اص� می
پشت سر من 
  حرکت کنيد

أن وبإمكانك 
  تسير خلفي

چطور به 
استاديوم فوتبال 

   بروم؟

كيف أصل إلى 
ملعب كرة 

   القدم؟

از پل عبور 
پل را / کنيد 

  رد کنيد

از تونل عبور   اعبر الجسر
تونل را / کنيد 

  رد کنيد

  إعبر النفق

تا سومين 
چراغ راھنما 

  برويد

سر حتى 
اTشارة 
الضوئية 

  الثالثة

سپس اولين 
خيابان به سمت 

  يدراست بپيچ

ثم انعطف بعد 
الشارع ا?ول 

  نحو اليمين

و از چھارراه 
بعدی عبور 

  کنيد

واستمر 
مباشرة حتى 
  التقاطع القادم

ببخشيد، چطور 
به فرودگاه 

   بروم؟

كيف ! ًعفوا 
أصل إلى 
   المطار؟

بھترين راه اين 
است که با 
  مترو برويد

ا?فضل أن 
تستقل قطار 

  النفق

تا آخرين 
  ايستگاه برويد

سفر حتى تابع ال
  المحطة النھائية

دفتر اط�عات 
گردشگری 

   کجاست؟

أين ھو 
المكتب 
   السياحي؟

يک نقشه 
برای (شھری 

   داريد؟) من

ھل يمكنك 
إعطائي 
ًمخططا 



 }('0{ 

 

   للمدينة؟

شود  می اينجا 
يک اطاق در 
ھتل رزرو 

   کرد؟

أيمكنني ھنا 
حجز غرفة 

   في فندق؟

بافت قديم شھر 
   کجاست؟

أين ھي المدينة 
   مة؟القدي

کليسای جامع 
   کجاست؟

أين ھي 
   الكاتدرائية؟

أين ھو    موزه کجاست؟
   المتحف؟

شود  می کجا 
   تمبر خريد؟

أين يمكنني 
شراء طوابع 

   بريدية؟

شود  می کجا 
   گل خريد؟

أين يمكنني 
   شراء زھور؟

شود  می کجا 
   بليط خريد؟

أين يمكنني 
شراء تذاكر 

   سفر؟

 / أين ھو المرفأ   بندر کجاست؟
   الميناء؟

أين ھو    بازار کجاست؟
   السوق؟

   أين ھو القصر؟   قصر کجاست؟

تور بازديد کی 
شروع 

   شود؟ می

متى تبدأ 
   الجولة؟

تور بازديد کی 
   شود؟ تمام می

متى تنتھي 
   الجولة؟

  

  

   بازديد از شھر  =  زيارة المدينة 

  عربي  فارسى  عربي  فارسى 

ھا  بازار يکشنبه
   باز است؟

تح ھل يف
السوق أيام 

   ا?حد؟

نمايشگاه 
ھا باز  دوشنبه

   است؟

ھل يفتح السوق 
الموسمي أيام 

   ا�ثنين؟
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نمايشگاه 
سه ) گالری(

ھا باز  شنبه
   است؟

ھل يفتح 
المعرض أيام 

   الث�ثاء؟

باغ وحش 
ھا  چھار شنبه
   باز است؟

ھل تفتح حديقة 
الحيوانات أيام 

   ا?ربعاء؟

موزه پنج 
ھا باز  شنبه

   است؟

ھل يفتح 
المتحف أيام 

   الخميس؟

ھا  گالری جمعه
   باز است؟

ھل يفتح 
معرض الصور 

   أيام الجمعة؟

عکس گرفتن 
   مجاز است؟

ھل التصوير 
   مسموح؟

بايد ورودی 
   داد؟

ھل علينا دفع 
   رسم دخول؟

بليط ورودی 
   چند است؟

كم ھو رسم 
   الدخول؟

آيا برای 
گروھھا تخفيف 

   دھند؟ می

ھل ھناك خصم 
   مجموعات؟لل

ھا  آيا برای بچه
تخفيف 

   دھند؟ می

ھل ھناك 
خصم 
   لlطفال؟

آيا به دانشجوھا 
تخفيف 

   دھند؟ می

ھل ھناك خصم 
   للط�ب؟

اين چه جور 
ساختمانی 

   است؟

ما ھو ھذا 
   المبنى؟

قدمت اين بنا 
   چقدر است؟

ھل المبنى 
   قديم؟

کی اين 
ساختمان را بنا 

  ؟کرده است

من شيد ذلك 
   المبنى؟

من به معماری 
  ع�قه مندم

أنا أھتم 
بالھندسة 
  المعمارية

من ع�قه مند 
  به ھنر ھستم

من ع�قه مند   أنا أھتم بالفن
  به نقاشی ھستم

  أنا أھتم بالرسم

 æaìî§a@òÔí†y@óÏ @]@ ‰…@“yë@Îbi@ @ @

  عربي  فارسى  عربي  فارسى

آنجا باغ وحش 
  است

حديقة الحيوانات 
  ھناك

ھا آنجا  زرافه
  ھستند

ناك ھ
  الزرافات
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قسمت خرسھا 
   کجا است؟

قسمت فيل ھا   أين ھي الدببة
   کجا است؟

   أين الفيلة؟

مارھا  قسمت 
   کجا است؟

شيرھا  قسمت    أين ا?فاعي؟
   کجا است؟

   أين ا?سود؟

من يک 
دوربين 

  عکاسی دارم

لدي آلة 
  تصوير

من يک 
دوربين فيلم 
برداری ھم 

  دارم

ولدي ايضأ 
آلة تصوير 

  أف�م

توانم  جا میک
باطری پيدا 

   کنم؟

أين أجد 
   بطارية؟

پنگوئن  قسمت 
   ھا کجا است؟

أين ھي 
   البطاريق؟

قسمت 
کانگوروھا  

   کجا است؟

أين ھو 
   الكنغر؟

قسمت کرگدن 
   ھا کجا است؟

أين ھي 
وحيدات 
   القرن؟

توالت 
   کجاست؟

أين ھو 
   المرحاض؟

آنجا يک کافه 
  است

  ھناك مقھى

آنجا يک 
  سترستوران ا

شترھا  قسمت   ھناك مطعم
   کجا است؟

أين ھي 
   الجمال؟

گوريل  قسمت 
ھا و گورخرھا 

   کجا است؟

أين ھي 
الغوري� 
والحمار 
   الوحشي؟

ببرھا و  قسمت 
تمساح ھا کجا 

   است؟

أين ھي 
النمور 

   والتماسيح؟
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   تدارک سفر  =  التحضير للسفر

  عربي  فارسى  عربي  فارسى 

تو بايد 
 چمدانمان را

   !ببندی

عليك أن 
تحزمي 

   !حقيبتنا

نبايد چيزی را 
   !فراموش کنی

إياك أن تنسي 
   ً!شيئا

يک چمدان 
بزرگ �زم 

   !داری

إنك تحتاجين 
إلى حقيبة 

  كبيرة

پاسپورت را 
  فراموش نکن

� تنسي جواز 
   !السفر

بليط ھواپيما را 
  فراموش نکن

� تنسي 
تذكرة 
   !الطائرة

چک ھای 
مسافرتی را 

  نکنفراموش 

� تنسي 
الشيكات 
   !السياحية

کرم ضدآفتاب 
  را بردار

خذي المرھم 
الواقي من 

  الشمس

عينک آفتابی 
  را بردار

خذي معك 
النظارات 
  الشمسية

ک�ه آفتاب گير 
  را بردار

 قبعة ذخ
تحميك من 

  الشمس

خواھی  می
نقشه خيابانھا 

را با خود 
   ببری؟

ھل تريد 
خريطة 
   للطريق؟

خواھی يک  می
 کتابچه

راھنمای سفر 
   با خود ببری؟

ًھل تريد دلي� 
   ًسياحيا؟

خواھی يک  می
چتر با خود 

   ببری؟

ھل ستأخذ 
معك مظلة 
   ضد المطر؟

شلوار، پيراھن 
و جوراب ھا 
  را يادت نرود

� تنسي 
السراويل 
والقمصان 
  والكلسات

کراوات، 
کمربند و کت 
ھا را يادت 

  نرود

  

  

� تنسي رباط 
العنق والحزام 

  ةوالستر



 }((({ 

 

لباس خواب، 
پيراھن شب و 
تی شرت ھا را 

  يادت نرود

� تنسي 
م�بس 

وقمصان النوم، 
والقمصان 

  الداخلية

تو کفش، سندل 
و چکمه �زم 

  داری

أنت بحاجة 
إلى أحذية و 

صندل و 
  جزمة

تو دستمال 
کاغذی، 

صابون وناخن 
  گير �زم داری

أنت بحاجة 
إلى محارم، 

صابون 
ومقص 
  لlظافر

تو يک شانه، 
ک مسواک و ي

خميردندان 
  �زم داری

أنت بحاجة 
إلى مشط 
وفرشاة 
ومعجون 

  أسنان

   فعاليت ھای تعطي تی  =  العطلة/ نشاط اiجازة  

  
  عربي  فارسى  عربي  فارسى

ساحل تميز  
   است؟

ھل الشاطئ 
   نظيف؟

شود آنجا  می آيا 
   شنا کرد؟

ھل السباحة 
   ممكنة ھناك؟

شنا  در آنجا 
کردن 

خطرناک 
   ؟نيست

 ھل السباحة
   خطرة ھناك؟

شود  می آيا 
اينجا چتر 

آفتابی کرايه 
   کرد؟

 أيمكننا
استئجار 

   مظلة؟

شود  می آيا 
اينجا صندلی 
راحتی کرايه 

   کرد؟

أيمكننا 
استئجار 

كرسي مريح 
   قابل للطي؟

شود  می آيا 
اينجا قايق 
   کرايه کرد؟

أيمكننا 
استئجار 
   قارب؟

دوست دارم 
موج سواری 

  کنم

ب ركوب أح
  ا?مواج

دوست دارم 
  غواصی کنم

  أحب الغطس
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دوست دارم 
اسکی روی 

  آب بروم

أحب التزلق 
  على الماء

ش�����ود  م�����ی آي�����ا 
تخت��������ه م��������وج 
س���واری کراي���ه 

   کرد؟

  

أيمكننا 
استئجار 
خشبة 

   ا�نز�ق؟

شود  می آيا 
وسايل 

غواصی کرايه 
   کرد؟

أيمكننا 
استئجار 
معدات 
   الغوص؟

شود  می آيا 
چوب اسکی 

ی آب کرايه رو
   کرد؟

أيمكننا 
استئجار 
زحافات 

   الماء؟

من فقط يک 
  مبتدی ھستم

أنا لست سوى 
  مبتدئ

من با آن 
  آشنايی دارم

  إنني معتدل

من در اين 
ًمورد نسبتا 
  وارد ھستم

إني على 
  دراية بذلك

تله اسکی 
) با�بر اسکی (

   کجاست؟

أين ھو 
المصعد 
   الھوائي؟

ò™bíŠÛa @]@ ”‹‰ë @ @

  عربي  فارسى  يعرب  فارسى

ھل تمارس    کنی؟ تمرين می
   الرياضة؟

بله، من بايد 
تمرين داشته 

  باشم

نعم ، علي أن 
  أتحرك

من به باشگاه 
ورزشی 

  روم می

أنا عضو في 
  ناٍد رياضي

ما فوتبال بازی 
  کنيم می

إننا نلعب كرة 
  القدم

گاھی اوقات 
  کنيم شنا می

يا اينکه   ًوأحيانا نسبح
دوچرخه 
  کنيم سواری می

  

  

أو نركب 
  الدراجة
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شھر ما يک 
استاديوم فوتبال 

  دارد

في مدينتنا 
معلب لكرة 

  القدم

يک استخر با 
  سونا ھم دارد

ًوھناك أيضا 
مسبح مع 

  حمام بخاري

تلويزيون چه 
برنامه ای 

   دارد؟

ما يعرض في 
   التلفاز؟

ا�ن يک بازی 
فوتبال در حال 

  پخش است

ًحاليا لعبة 
  لكرة القدم

 تيم آلمان در
مقابل تيم 

انگليس بازی 
  کند می

الفريق 
ا?لماني يلعب 

ضد 
  ا�نكليزي

کی برنده 
   شود؟ می

   من يربح؟

فع� بازی   � أدري  دانم نمی
  مساويست

في الوقت 
الحاضر 
  متعاد�ن

داور اھل 
  بلژيک است

ھناك ا@ن   ا�ن پنالتی شد  الحكم بلجيكي
  ركلة جزاء

 |j^½a@óÏ @]@ bä‘@Š‚n�a@‰… @ @
  

  عربي  فارسى  عربي  ىفارس

امروز ھوا 
خيلی گرم 

  است

الطقس حار 
  اليوم

نظرت چيست 
به استخر  که 

   برويم؟

لنذھب إلى 
   المسبح ؟

دوست داری 
   برويم شنا؟

ألديك رغبة 
   في السباحة؟

ھل لديك    حوله داری؟
   منشفة؟

ھل لديك لباس    مايو داری؟
   سباحة؟

لباس شنا 
   داری؟

ھل لديك ثوب 
   السباحة؟

أيمكنك    شنا بلدی؟
   السباحة؟

  أيمكنك الغطس  غواصی بلدی
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توانی  می
   شيرجه بزنی؟

أيمكنك القفز 
   في الماء؟

   أين الدش؟   دوش کجاست؟

رختکن 
   کجاست؟

أين غرفة 
   تبديل الثياب؟

عينک شنا 
   کجاست؟

أين نظارة 
   السباحة؟

آب استخر 
   عميق است؟

ھل الماء 
   عميق؟

اء ھل الم   آب تميز است؟
   نظيف؟

ھل الماء    آب گرم است؟
   دافيء؟

من دارم يخ 
   .زنم می

  أإني أبرد

آب زيادی سرد 
  است

من دارم از آب   ًالماء بارد جدا
  شوم خارج می

ا@ن سأخرج 
  من الماء

   خريد   =  شراء/ تسوقال 

  عربي  فارسى  عربي  فارسى

خواھم  من می
به کتابخانه 

  بروم

سأذھب إلى 
المكتبة 
  العمومية

خواھم  من می
به کتاب 

  فروشی بروم

سأذھب إلى 
محل / المكتبة 

  بيع الكتب

خواھم  من می
يک کتاب به 
  امانت بگيرم

سأستعير 
  ًكتابا

خواھم  من می
يک کتاب 

  بخرم

سأشتري 
  ًكتابا

خواھم  من می
يک روزنامه 

  بخرم

سأشتري 
/ جريدة

  صحيفة

خواھم  من می
به کتابخانه 

بروم تا کتاب 
  به امانت بگيرم

سأذھب إلى 
المكتبة 

العمومية 
�ستعارة 

  كتاب

خواھم  من می
به کتابفروشی 
بروم تا کتاب 

  بخرم

سأذھب إلى 
المكتبة لشراء 

  كتاب

خواھم  من می
به عينک 

  فروشی بروم

سأذھب إلى 
أخصائي 
  البصريات
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خواھم  من می
به سوپر 

  مارکت بروم

سأذھب إلى 
  المتجر الكبير

خواھم  من می
  به نانوايی بروم

أذھب إلى س
  الخباز

خواھم  من می
  عينک بخرم

سأشتري 
  نظارة

خواھم  من می
نان صبحانه و 

  نان بخرم

سأشتري خبز 
ًصمون وخبزا 

  ًعاديا

خواھم  من می
ميوه و سبزی 

  بخرم

سأشتري 
فاكھة 

  ًوخضارا

خواھم  من می
به سوپر 

مارکت بروم 
تا ميوه و 
  سبزی بخرم

سأذھب إلى 
المتجر الكبير 
لشراء فاكھة 

  ًضاراوخ

   در فروشگاه  =  فى المتجر 

  عربي  فارسى  عربي  فارسى

برويم به يک 
   فروشگاه؟

أنذھب إلى 
   متجر؟

من بايد 
خريدھايم را 

  انجام دھم

علي أن 
/ ّأتبضع
  ّأتسوق

خواھم  من می
  خيلی خريد کنم

أود شراء 
  الكثير

لوازم  قسمت 
اداری کجا 

   است؟

أين ھي 
اللوازم 
   المكتبية؟

مه و من پاکت نا
کاغذ نامه �زم 

  دارم

أحتاج إلى 
مغلفات وورق 

  رسائل

من چند تا 
خودکار و 

ماژيک �زم 
  دارم

أحتاج إلى 
أق�م ناشفة 
  وأق�م تعليم

مبل ھا  قسمت 
   کجاست؟

أين ھي أمتعة 
/ البيت 

   ا?ثاث؟

من يک قفسه و 
يک دراور 
  �زم دارم

أحتاج إلى 
خزانة ألبسة 
وخزانةذات 

  أدراج
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من يک ميز 
تحرير و يک 
قفسه ی کتاب 

  �زم دارم

أحتاج إلى 
مكتب وخزانة 

  ذات رفوف

اسباب  قسمت 
   بازيھا کجاست؟

أين ھي 
   ا?لعاب؟

من يک 
عروسک و يک 
خرس پارچه ای 

  �زم دارم

أحتاج إلى 
دمية ودب من 

  القماش

من يک توپ 
فوتبال �زم 

  دارم

أحتاج إلى 
  كرة قدم 

ابزارآ�ت  قسمت 
   کجا است؟

من يک چکش    ي العدة؟أين ھ
و يک 

انبردست �زم 
  دارم

أحتاج إلى 
شاكوش 
  وكماشة

من يک دريل و 
يک آچار پيچ 
گوشتی �زم 

  دارم

أحتاج إلى 
مثقاب وإلى 
  مفك براغي

قسمت 
جواھرات 
   کجاست؟

أين ھي 
   المجوھرات؟

من يک گردن 
بند و يک دست 

  بند �زم دارم

أحتاج إلى 
سلسلة وإلى 

  سوار

 من يک حلقه و
گوشواره �زم 

  دارم

لى ‘أحتاج 
خاتم وإلى 

  تراشي

   ھا مغازه  =  المتاجر 

  عربي  فارسى  عربي  فارسى

ما دنبال يک 
فروشگاه 
ورزشی 

  گرديم می

إننا نفتش عن 
متجر لlلبسة 

  الرياضية

ما دنبال يک 
قصابی 

  گرديم می

إننا نفتش عن 
  القصابية

ما دنبال يک 
داروخانه 

إننا نفتش عن 
  يدليةص

چون 
خواھيم توپ  می

نريد أن 
نشتري كرة 
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  قدم  فوتبال بخريم  گرديم می

چون 
خواھيم  می

  دارو بخريم

نريد أن 
  نشتري أدوية

دنبال فروشگاه 
ورزشی 

گرديم تا  می
توپ فوتبال 

  بخريم

نفتش عن 
محل رياضة 
لشراء كرة 

  قدم

دنبال داروخانه 
گرديم تا  می

  دارو بخريم

نفتش عن 
صيدلية لشراء 

  أدوية

دنبال يک  من 
جواھر فروشی 

  گردم می

إني أفتش عن 
  صائغ

من دنبال يک 
مغازه 

تجھيزات 
عکاسی 

  گردم می

أفتش عن 
  محل تصوير

دنبال يک  من 
  گردم قنادی می

أفتش عن 
محل بيع 
  حلويات

من قصد دارم 
  يک حلقه بخرم

إني أنوي 
  شراء خاتم

من قصد دارم 
يک کيک 

  بخرم

إني أنوي 
  شراء كعكة

 دنبال يک من 
جواھر فروشی 

گردم تا  می
  حلقه بخرم

أفتش عن 
صائغ لشراء 

  خاتم

 دنبال يک  من
عکاسی ھستم 
تا يک حلقه 

  فيلم بخرم

إني أفتش عن 
محل تصوير 
  ً?شتري فيلما

   خريد  =  ّالتبضع/ التسوق   

  عربي  فارسى  عربي  فارسى

خواھم  من می
  يک کادو بخرم

أريد أن 
  أشتري ھدية

اما زياد گران 
  نباشد

ولكن أ� 
  تكون مكلفة

شايد يک کيف 
  دستی

چه رنگی   ربما حقيبة يد
   دوست داريد؟

ما اللون الذي 
   تريدينه؟
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ای  سياه، قھوه
   يا سفيد؟

أسود، بني أم 
   أبيض؟

بزرگ باشد يا 
   کوچک؟

حقيبة كبيرة أم 
   صغيرة؟

توانم اين  می
   يکی را ببينم؟

ممكن أن أرى 
   ھذه؟

اين از جنس 
   چرم است؟

ھي من ھل 
   جلد؟

يا از جنس 
پ�ستيک 

   است؟

أم ھي من 
مادة 

اصطناعية؟ 
   )الب�ستيك(

ًقطعا 
  است چرمی

ًطبعا ، من 
  جلد

از کيفيت خيلی 
خوبی 

برخوردار 
  است

وھي من 
نوعية جيدة 

  للغاية

وقيمت اين 
کيف دستی 

ًواقعا مناسب 
  است

والحقيبة ثمنھا 
  ًمناسب جدا

از اين يکی 
  آيد خوشم می

اين يکی را بر   بنيإنھا تعج
  دارم می

  سآخذھا

شايد بخواھم 
آن را عوض 
کنم، امکان 

   دارد؟

يمكنني 
   تبديلھا؟

  بالطبع  ًبله، مسلما

آن را به 
صورت کادو 

بسته بندی 
  کنيم می

سنغلفھا لك 
  كھدية

آن روبرو 
صندوق 

  پرداخت است

الصندوق 
  ھناك

   کار  =  المھنة/ العمل  

  عربي  فارسى  عربي  فارسى

 شما شغل
   چيست؟

/ ما مھنتك؟ 
أية مھنة 
   تمارس؟

شوھر من 
  پزشک است

  زوجي طبيب



 }((.{ 

 

من نيمه وقت 
به عنوان 

پرستار کار 
  کنم می

وأنا أعمل 
بدوام جزئي 

  كممرضة

به زودی حقوق 
بازنشستگی ما 

پرداخت 
  شود می

  ًقريبا سنتقاعد

اما ماليات ھا 
  زياد ھستند

ولكن 
الضرائب 

  مرتفعة

وبيمه درمانی 
) زياد(با� 

  است

والتأمين 
الصحي 

  مرتفع

خواھی  تو می
   چکاره بشوی؟

ما تريد أن 
   تصبح؟

خواھم  من می
  مھندس بشوم

أريد أن أصبح 
  ًمھندسا

خواھم  من می
به دانشگاه 

  بروم

أريد أن 
أدرس في 

  الجامعة

من کارآموز 
  ھستم

  أنا متمرن

درآمدم زياد 
  نيست

من خارج از   ً� أربح كثيرا
کشور 

کارآموزی 
  کنم می

أنا أتمرن في 
  دولة أجنبية

اين رئيس من 
  است

ھذا ھو 
  رئيسي

من ھمکارھای 
مھربانی 

  دارم) خوبی(

وزم�ئي 
  لطفاء

من به دنبال 
  کار ھستم

إني أسعى 
للحصول على 

  عمل

يک سال است 
  که بيکارم

منذ عام وأنا 
عاطل عن 

  العمل
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